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 نشب يشمل تعبللا

 ملكمز - عدس



 :هلوق كلذ نم ؛هرم



 نم ناكدقق - ىعاشلا دلاو - دم نب نال
 و ثيدحلا نم ًائيش ىور دقق « معلا نم بيصأ

 اسفلا يدئجلا نباب فورعما نورله نب دمحأ ىابملا ينأ يضاقلا تنب ىعاشلا مأو
 . 29 قشمو ةطوغ 00000

* 
 رفص خلس تبسلا موي قشمدب سود نبا دلو

 ءارثلاو ةعاجولا يوذ نم هيبأ لعأف . لملاو ة

 هدب نم سوح نبا ١ : 0*2 راسيألاكلاسم يف يرمعلا هللا لضف نبا لاق . ىوتلاو
 غلا لهانم ىلع م”ومتو « هرا

 ةءنءثاونملاةحفص (؟)
 ةو نم نيت ولمنع نيت يف



 ءاشم ءامسأ الو ملءلا سو

 رهاظ بدألاو

 يف هيدأو هلع ىلع مالكلا دلع كل



 ا ناوبد

 هاظلا زهجف. (ع19) ةنس تامو ١( :ءدم ناتس رصاحو« (ع98) ةنس ةلمر الغلا زهجف- (غ

 برق ةناوحقألا ةمقو تناكو ء

 دان | فرع يذلا وهو هحدمو ن آلا هنم بر ,"دلا فيع يذلا وه
 وأ امو, رصنلا نم هيدي ىلع "مت ام اهبف ركذ نيت , سوح نار ام لوأ امهوء رصنلا نم هيدي ىلع مت ام [ نيد

 : ىلوألا عال

 بابإ ل ملأ طيلَخل لَم
 يناثلا علطمو

 ْبصَو ص َنافِجَأ

 : 0*2 املوأ يتلا ةديصقلاك ةمقولا هده ابف رك

 نر ام تالا



 : هلوق كلذ نم ؛ هدئاست

 فرغأ امو

 مف ًايلاو ماقأف « ينادجلا ةلو
 لا دنع ناك اك هذنع نوكم



 :ماركإلاو

 نم هيفالاق ام هدشنإ

 ١ ىلوا 1
 > نبا حدف تارم ثالث يبابلا

 رصم يف ةيمطافلا ةلو.
 :و ةدم تناك نم مهنمو

 شوفو (4ه)ةنس ينمرألا يلاجلا اردب ر

 لاو ينمرألا يلاجلا

 نب ًاناذبإ كلذ ناكو «*2ءاياقب

 ثلا نيب فاخلا دتغاو



 ملامعأل ببنلا عب
 )دليلا كلم





 ب مو (4+4) ةنس لئاوأ يف ما



 رعاش هنأ نم سانلا هقرع ام دعبو (؟37سادرم يني ءارعش دحأ ةنيصح ينأ نإ هيلع در ”قح

 ضرعءذقنم نا هب راغأ ام ىلإ سو ب يكلو ؟يرب'زئدلا نيكتشونأ دألا

 || ةلص نوكسيو بلح ٍبحاص ىلإ همدقيل يلع نب رصن هنباب ه 1

 . ماقجلا دعب ءافصلاو لمجتلا

 نب يع نب رصن ةبح ماشلا ىلبارط سوُشَح نبا حرو « كلذكح ألا ناكو

 بح بعاص نأ ملعو ٠ ءرمع نم نيعبسلا غلب دق ناكو (44) ةنس لا

 . ءاقلا موي هل نب

 راطحإب رمأو هسلجع يف سلج دق دونم ناكو .
 ههأ نأ يسن يفو احدت

 أ يبألا

 مقر ةيعاح ار ظنا (م)

 ةيبمش ةروس (4)



 اهُرِحَو داعب ىولأ اه





 ةعامج رصن باب ىلع عمت
 9 + ينارصتلا لوب زا

 ةديودلا نب دحم نب دمحأ نسحلا وبأ مهفو « صلوب باب ىلإ مثذئاوج ترخأت نب لا ءارعشلا
 : يهو ةديودلا نبا اهمظن لب لإ ةنايبأ هيلإ اوبتكسف يرحلا

 سياتل روُمأ يف



 ميف لاقو (ةابم) ةنس بنا
 :حأو :ع يف ل بجعي ؛ هلم

 لاق ام رخ 1 اهلملو رععلا نم لاق ام نسحأ

 مَسُم لثم تابلطل

 : لاق سود

 اجا هل مظعت نأ ىرأف ليلقلا الإ ءرمع سا

 هل ثراورال اذه:ةلودلا فرعا لقت, ًاليزج ل هذه يف تاف

 هل اورظنا « كوللل تالم نء هم دق لام يئازخ لخدي ال هللو : لاق... لانا

 يهو ؛ هع تب ماحرألا يوذ نم هل اودجوف كلذ نع اولأف

 1/5 ةقرو ؟ ج ىلابغما

 3 اقرملا ولا معلا ةنازع يف ةروصم ةخسن)
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 دلا لاج لاق .ًاداو بقعيملو هرم

 رجينب دحأ ىلإ ب احم ةجوزم مراكس !ايبأ (9) هيخأ
 .كممسو ململا لهأ طلاخو دادغب ىلإ

 ىلع امهمسا فحصت, نيرعاش كانه نأ ىلإ ريشأ نأ ديرأ لصفلا اذه مخأ نأ لبقو
 ما للا لدا كال لعل نم يبرغم امهدحأ سوح نبا مماب ىانلا

 يفو » : لاقف ١/؟ نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا هيف سانلا مو ىلإ هبن دقف لوألا امأ
 سانلا نم ريثك ىلع فحصتيالثل هترك امنإو « ةففن 3

 طلغ وهو ؛ ًاضيأ سودّيح نبا هل لاقي
 نب نيسح ئب دمع هللا دبعوبأ و

 رابألا نبال ةلككتلا يف ةمجرت هلو( ه٠0) ةنس يفوتو (ه:٠) ةئس سافب دلو س
 سوشحت نبا هنظف سورعلا جات بحاص ىلع هعا فحصت دقف كلذ لكدعبو ٠

 . ( ساح ) ةدام يف هدروأو
 < نبا ةمجرت دعب 55| ١ صيصنتلا دهاعم هي دبع هركذ دقف يناثلا امأو

 < نباو » لاقف يقشمدلا

 يناوهألا دمع را د ةاتسألا لضافلا قيدصلا ىلإ تاونس عبرأ دن
 بحاص و : يلي ام ينباجأف يليبشالا سوح نا نع هلأسأ يلدنألا بدألاب صصخت

 ينرملا يفعلا عمم
 هللا ةه نب دحم مئاغ نأ دلاو دمحأ ابجوزو سويح نب ناطاس نب دمع مراكملا يلا

 قارلا نع الست النا عا



 وبأ يضاقلا همأل هدجف» حالصو ملع
 هلاخو ؛ (1)ق



 ثيح مالسإلاو ةيلهاجلا يف خيرات

 مهليخ لوحفو مهنار
 ثداوحلا ماظع ىلإ ة

 اساور ءاع



 هب ا د1 عش مدل( م5

 2 نوُكَي ف

 >4 ص ؛ ٌضرعلاو هوجلا قل لا حلطصم نم هيفو هلوقو 5 ملا

 ٌُباَذُمَو ديا 3 َنِمَو ترهاوَج ُهْنمَو ضَرَع الأ َنِمَو

 م نم يهو مئاعنلا ثييكلفلا حلطسم ند
 َراسَو المطتسم

 846 ص:



 0000-5 م ناويدلا يف اعدت ًانايبأ لاقف تم ناك
 بحاص دوم نب رصن بطاخم هلوقب كلذ ىلإ ريشي هلماو « هتايح مايأ رخآ ىلإ هساوحو

 خيش تقر

 ءرهظ ءانحما الإ ةخوخيشلا تامالع نم هيلع رهظي مو
 روشأ ةمضبب هتافو ليبق اهلاق ةديصق رخآ يف ريشي كلذ ىلإو ٠ زجع ريغ نا

 اهي نول روظ تلح ْنيَلَو

 هل لاقق . امم
 .«بذكلاب ىرب
 .كريصتل اذه لا

 ىرحي لاو نأ ءالملا وبأ دارأف

 27 نور



 او وهالا نع ًافوزع « اهنم

 6١م8 ص : هلوق اب

 َفلَط امَو َكْنَع

 ةلردلا ءارمش نم ًايعاش مبصأ ناطلسلا باحصأو ةلودلا لاجر الإ دع الأ مإ

 هنكلو « ميلع نيجراخلا ىلع دتشيو م مجاهم ناكف « نيبسايسلا اهتاعد نمو ةيمطافلا

 ملو ًاقيثو الاصتا مهض

 افيلخلا فعشب ض"رعيو سابعلا لاني ةيمطانلا ةلودلا لاجرل هحدم يف
 1431 س : هلوق كلذ نم :

 تايفت لم قافاآلا يدخل ْتْيِحَع عرس 00

 َسْنِل ًادقع ةمامإلا يِذْرم





 ىلإ كامد دق

 الي ان هيسالأ ُدنلأَو هدأ
 اهب اجهك؟)ةديصق مظن ىلع هريستقاو هعبط جلاعف ٠

 مل هنأل اهريغ دئاصقلا نم ءاجحلا ق هل سيل

 ,أ هئاسحاب هرمغو هاياطع



 ةمدقلا

 لاوقأ نم طرف ال , هيف ام يونعملا تيكبتلاو جرحلاو ةقباللا نم كلذ يفو :00ةياقاو رح

 . يف نم ليلا يف نس

 ينب دج ( صاع ) و هتليبق ( ينغ) و
 ةيبصعلا هب ظقيتست مو

 | كب لرفط مهسأر ىلعو (4ه٠) ةئس ليبق
 و ص : ةيحلاب هفصو يدلا كب لرغط دصا يروزايلا يزولا

 قرم الو ىواَدت ال تافدل ال2 ةيح قراشملا ىمقأ نم بد ُدَقَ



 5 نمو 1 يككاع
 نم لاقام رخآ يعو (عاع) ةنم بلح

 ىك طمأعأَو ٌمراَوَملأ ترصاقت ان



 .لا يق هبهذم بهذي هلأ
 (4970) ةنساملاف هديسق



 كادتو دنع ماركا 2

 ُباَعْعِإ اهروُعوَو اهوبْسل

 بطلا اهفُْباَصْيَو ايلا اهرب ُبِدِْْضْدَألاَ
 « ماهت ينأ جهن ىلع ريسلا يف فر.هتلا نسحأ لوقلا مامز كلمو كنتحا املفءرمأ لوأ يف اذه

 « هضارغأ نم هيلع لبسي امو هنازوأ يف هكا نأ هل لي « هتايح رخآ ىلإ هب اجعم قبو
 7١ ص : املوأ يتلا بلح حتف يف هتديصقك

 برأ م هاَوْهت ام َرْيَغ الاه بش أ ام َريداقلأ لس

 ةيروم“ حتف يف مامت يبأ ةديصق اهب شراع دقو
 بيلااواذملا نيب دلل دع يف. شكلا نم هنآ ددمأ يكل ثا نكن

 007 ص : مقلا فصو يف هتايبأك

 كلارنألا
 :توافتلا مدعو رعشلا ءاوتسا ثيح نم هدئاصق ضعب يف هشإ ؛ بجعنوهو

 ىف 1 لسافلأَو

 كلذ ىلإ و * عبط اهرارغ ىلعو جترخت امهرعشبو ينأب هباجعإ نكحلو

 رم : هل ةديصق

 اهل اًرَسَح ءيط ّلْخَف تأ



 اهف تءاجو ؛ رضلا فلعاو وودتلا ةحاضق
 كلاب ءارغأ ومسلاو ةلازجال هبحن كو

 يذلا لسيوطلا بمصلا لبجل
 ةلزجلا نازوألا ىلإ ليمأ

 لا مساقلا وبأ انخيش
 ريرج لوق

 نوح اهفرط يف يتلا َنويعلا نإ

- 



 كك وقى
 بهذم كلذ يف بهذيو ةينلا ةعنصلا ىلإ دمعي هنابب ةعاصاو هيولسأ ةحاسف ىلع ناك 0

 ريبكح هئاوبدو . . . » :لاققسانجلاب هملو ةدش يرمدلا
 «لالزلاةودص ردكق يح هنم رثك أف سانجلا هيف دمتم :مجنلا هقافآ 0 جىمحلا

 659 لالحلا رحسلا لمع هب ل 16 قبح هوفع رتسو
 مه سب ةلوق كلذئم هرعش نع نطاومة هلا ةساحل نأ ءابتنالا يم

 الا

 معو ماكو





 الُجْرَأسْعْراَ نميدْيأْلاتَراصاَدإ

58 







 مد س : هلوقو
 دق ىف لاعفألا هذه ام







 ىودح نأ ناود





 و 18 و7 صل ناويردلا رظن
 مهو مولر اسير و عر جو ارو اخوك د امك ك1 ١ دةلو

 ا







 كاسوكت نإ ق
 .انلعلاو ءابدألا ناكو

 .اشلا ريغو
 نم ةفئاط هنم عسو ٠ قعد
 نم هعامس دادغب يف هيلع ءيرقو همأل

 عرق نا اال عد
 "يف يلعفتلانيددلا لامجلاق ءدحاو كيف

 [( نبا هع ام دوجأو

 ةنازخ يف ةظوفحلا ملس ناطلسلا ةخسن :
 خ يف ةظوفحلا باتكلا



 هسثالث انيدل عمتجا

 ميلس ناطلسلا ةخن (1)
 (ل ) فرعي اهلا

 خيستلاب فورعلا للا اهماقو: عباسلا نرقل
 + ( 48 ) مقر ةقرولا شماه ىلع عبط ىف

 س ناطلس يزاغلا  نامرلا ناطلس فق : اذهو ؛هفتو
 رولا ىلع كلذكو « ١107 نامحرلا اهنع ىفع  ناخ ىفطصم ناطلسلا

 ( ؟21) اهتاروأ نم يتب ام دع.( 1مو)



 م فلتخت انه نمو .

 2١ دئاسقلا نم اف دروام عوج

 تايألا ضعب ةياوز ىف فلتخت ا:

 ماظل كحك ةعرق لسنا

 - ةدافتسالا طرشو في

 - هللاىزن
 ءه تاووو ةنع



 ةعساتلا ةسقرولا يف دروام كلذ لاثم ؛ل
 لماكلارحب ؛لماكس دارملاف ( جع ي

 اذكهو م ىلع ميجلاو ٠

 يفاا تادايزلا نم ابنف امل ير
 نبا هعمح ام نأ يل



 ناَدَي لامَقلأ اذ لا كنإلا يف سني َكِفّْصَو ُكاَرْدإ

 « ةلصفنم رشاع ةخسن ىف تدروو « اهمسقب ةلصتم ةخسنلا هذه يف تدرو نيمسق تاذ
 . ناويدلا نمهناكم يف كلذ ىلإ « دئاصق عبس نيمسقلا نيبو « ةدح ىلع مسق لك

 ترتلا يف اهنيب ًافالتخا نونلا ة

 ن نايتفلا ينأ ريمألا رغاشلا بيدألا ناويد رخآاذه ) :
 بر هه دحلاو هريغ نع:

 همم

 ينبرعلا يملعلا عمجلا ىأرو ء ةن- فلأ نم_وحت لبق
 تلذبف « هقيقحت يف <يلإ دوعف « اليوط ًانم

 ءو هتباعرب عمجملا ىلوتي



 اوناتساب يلهلال ةبتكم يف :ةظوفحلا ميل ناطلللا ةخس

 رشاع ةيتكم يف ةظوفحلا باتكلا سيئر ةخسن
 ةيرصلا بتكلا راد ةخسن



 اخ تضل نلت ميزا خانك 3

 ادولف رايك داكماسا
 يركض نسون ءوةجرتستم الاذكار خ فذاك
 ابتح لال انك ةَسعكاَنِسْرَعِء اره

 21101 يك
 ابيكا :دؤارتلا ىرازع نيا اهات

 مسي ع يم
501 0 

 در ارسم 0000 8

 داكنرن سر عيت

 كسايَع رشيق يشارإ
 فول قسؤوبى از, شنذإ د

 ثاكر :جوراعرش

 هسا تمت ربط طب لم

 نّدَسلا كتّاب اس





 عب اراك لتس عر راه

 7لتر 26-0

 انامل السر كاد
 . ةنيتتولارتما سلاسل 6

 امو مه نط هلا كف
 رأوا رام 00000 م
 جامل نا ةرما وم سادك

 دناكبجي فض زاو زو لاَ عمار اوأ 5

 ةتاَضايصآر احا قيل راما همك
 3 2 يسود





 ثلاوإل ا جغ ل

000 نفر وت زار سمس طل اشم
0 

 0س ور لالا و نوف ماع لركوب لزمبلا ب مالو بلا ما

 اع اصح تس كطرالو هذ 0 اهلاوي ارج ذم ' 4

 كو سس ترقرو نحرما وعش دع اكمال ب ولع ساو 20

نيام ننس دك عم فو 000 و لإ لاو
 0 5 

 اك ارضنا تاما وور /و اوتسلل تاتلارملا كرو ريا قر ردا يسكب امطارعا

 0 , كليو دلال سا ( هنت 111

 هب تبا ورك ار 2

 م

 ١ يكس نال ميس رو * لاشي يداه نسي ىو ٍ

 ار جانب ةنيطعا بر نول ساو اا » ذم مانع رص نا

 اعلا مسني نش قشير را هسا وعو ل لي

 َناطْرلا ءارعر م لم رسول

 سلاعم ا رطب

 الوسيط اعلا م





00 ايلا م 15 1
 سال 0

 ماهو زف ندم رتاج

سْنالوُصُودِنِيا دب نيم ع وتهزت نو جخُت
 ف

اورم در ' دال نم هَسَم كراسألاد
 هللا دول اريل ع 

 ريا راو هان هلا
 ا 7 73 0





 اننإ تيجو ردن |! اوْسح ردم
 1 تام اهييع كلما نطلع
 وص باد اسال
 اك نتناول حاو نمط ءظعاد هل هيب
 اك الماتساو وحج كباب ناسك ارد

 اسال اكهنسإوُفع حالا كاسل ا
 اول 4

 ةلقعالو ب 9

 0 م
 اخاوالهج براز ماندي ا
 دلني ا كدلكد

3 0 0 
 | ادرمطلا لج ةجاول ال مدي اظلاوَر ناجع وم كر تك

 تلا كاش زي دحر ريع الفا ناك
 / "اجلا تعا

 عم مع





: 1 1 1 7 

 البق, انا الكل سورناكبجيتنائنشم د وأ
 انوُهجحَ 0

 يشبع هن كرمي نمعبب تبلد
11 

85 | 
 - تلمافم” مور





 ” ارغأ نوط اذاو ةناجغأ ة نقف ار
0 

 4 ردغتتك دجال او ماو 11 0 ابدت او





 وحلا لا داوزا نر « ,بيءاوتب ىرمل د دع للف

 مون موي لكذ اهرامنا مك امر لزت مئءانهرمزم
 مالا تاشلااط تلونيتح « ىلهلا محن كتل انياعام
 ءرمو اوبس «ىدرلات اذ محالسل ذبانزم

 مرتخأهصاذلا عإبزلا ئولن ء !ئيرهزتعاقدص مهىرلا ١

 2 نازعال اب رو «سنل مكلالذالا تعم

 ةعم لت وبالا مسام

 مم ماثك ىتسادْغو
 :ىظاولماىذلا نود

 الزعل كرجل عيبا ١
 2 «|هزفكن البلا برع ترع









 ميتا يباسب

 ةزمحملاةتيفاق

 ١
 يبمأ لجألا ريمألا حدمب سوح نب ناطلس نب دمع نايتفلا وبأ ريمألا لاق

 هتهزت نم هعوجو دسب اهدشنأو. ©'3 مورال هتده زكذيو + ©00 ركاظللا شويملا

 7+ فورعملا دلبلا يف هداوم ء يرب *زكدلا نيكتشونأ وه (1)
 لمسأو « اهب كليمثو ىراخب ىلإ برهف « رفعاك ىلإ لمساو هنم يبث , ناتسكرت
 قشمدب هارتعاف « ةيكرتلا نيب هجولا متش ناكو 4٠٠ ةنس قشمد ىلإ مث دادغب ىلإ
 بحاص يمطافلا يديبعلا هللا مب مالا ىلإ ءادعأو , هيلإ بستف يمليدلا رب زد دئانلا
 ىلإ داع مث قشمد لخدو 5+4 ةئس ماشلا ىلإ ركسع يف مالا هريثسو #4٠08 ةنس رصم
 « نيطسلف مكاحلا نب ىعاظلا هالو 4١5 ةئس يو . ةيراسيقف كيلعب يلو مث . رصم

 بلح ىلإ يهاظلا نب رصنتسملا مايأ يف 484 ةنس راسو . قشمد هتالو عاو ةنس ينو
 لاوحألا هب تبلقتو قشمد ىلإ داعو « سادرم نب ملاص نب رصن اهحاص لتقو ابكلف

 ةفرعمو فاصنإو ةنسح ةسايسو ةنطفو ةماهشو ةعاجش اذ ناكو . 4مم ةنس بلحم يفوت
 نم ماشلا لي ملو « هدمب *"تّلتخاو « هتيالو ةدم ماشلا رومأ طبض ٠ برحلا رومأب

 فيس مامإلا ةدع شوبجلا ريمأ رّثفظملا ريمألا : يب . هلثم نإ

 نبا ركذيام اريثكو . ةلو

 يسنالقلا نبال قشمد رات ليذ يف ةيفاو ةمجرت هلو . هل هحدم يف باقلألا هذه سوح
 . ينتحلا روجولأ هامسو 161/ع قشمد خيرات يف ركاسع نبا هل مجرتو ١الا ص

 نداه اهفو » : لاقق غو. ةنس ثداوح يف مورلا ةنده ربخ ريثألا نبا ركذ )١(
 .« ريسأف ال 1 ةسفخ قالطإ هيلع ط

 فقرا لباكلا



 سوح نبا ناوبد 03 2

 هعم ىراسألاو فيس نبا لوصو دنعو , 200[ نيع ىلع

 أو نيرشعو نامث ةنس نم لاوش يف كلذو « هيلا ذفتلا

 هنو عومخللا عاج ىبمتحأ

 نامل دل
 © داقعلا يللا تاطي انئم هامور كوكا ءاط

 ًآدوج ٌءاَنَحاَر

 دا را

 فيخ ام ءادمإلاب اوُبمَأ

 مف كلالا تبت كفن

 يف مسر م فلألاب ءامدقلا هبتكي ام ًاريثكو روهشملا قشمد رهن : كتم )١(
 يئادبزلابرق ىدر عبنمو . ةروصقملا فلألاب مسرب نأ مويلا فورعملا نكلو « لسألا
 ٠ هيلإ مضتف ةجلا نيع ىلإ يرجو

 كولملا همظعت تناك نيكتشونأ نأ ١ع /4 لماكلا يف ريثألا نبا ركذ ()

 ٠ مورلا هباهتو



 1 يذه اودع ال

 ءادملا يثَو ىذنلا

 : باتجا (0)
 ملاعلاو هلمعب قذاحلا رهاملا ؛ بكطلا (©)
 .تكزاف: هلل (؛)
 . (ل) فرح اهلإ زومرملا يل هلال ةخن ءىدتبت انه نم (ه)

 نم نطب مو ماشلا برع نم بالك ونب (3)
 نم لوأو ماشلا ندم نم ًاريثكو اهحاونو بلح اوكلم

 هرملا بانأ ةفرمم يف برآلا بات ) 00 ١
 . (لز ميحبسأ ()



 00 ءارقلا ةاكلأا تيد اذإ ت

 جاو ال نم در ءادّرطلا © هب
 ءالبلا كانه © اونسحأ

 هاش

 كتل َُبْرَع َنوكَي
 ل انما ل هاك او

 ني دل

 ناكلا : حارتتلاو . حالسلا سبال وأ عاجشلا وهو ”يِبمّك عج : هانا ()

 ىعم اذإ ع وه : لاقي ءافختسالا : داركفلاو .
 ءاريكفلا هل بدي وه هبحاص لتخ اذإ لجرلل لاقيو . رجشلا نم

 . (ل) ءادرطلا هجاوي مل نم (5)

 ه نع (5) مقر ةيعاحلا رظنا (©)
 (ل) ءارطإ ()

 (ءرراعخسا
 ( ل ) نم ةطقاس هدعب آتيب رشع ةعيرأو تيبلا اذه (1)



 هادف (َنْنَبَو انم انسب فوَحلأ راسإ ْنِم يتقلطأ اذإلق

 ءانلطلا كرامإ يف ْتَلَمَج يناوأل ياسلل َنآْلا ركشأت

 ءالتك 8 ىلا : 5 ةياف تشي اَنإَد

 5 560 ل يد
 ءاوع 5 ُضْرأ تمم وأ

 [ملع كفطسي مَرْهَد اوُنَطَع

 ن0 1

 مو ىدتلا نوزرحت

 ”ةكالخللو *ِفْيَح يأ

 ٠ ( نيرماغلل ) هلملو اذك ()

 فوكلا برق ةدسأم : ناكفخ ()

 .(م) ١ (ع) ... ىقيدنيا ©
 .(ل) تدرتسا (؛)



 سوّيَح نبا ناوبد

 مرفأ اج ذا وتس هنن

 ديالا دمالا يا

 ودل نسما كفا جار باع

 ءادكإلا © كتانَس ُهْنَدَوَع

 ءادمألا كارت

 .(م) رخافلف ()

 ءاكذأ نباو . هنم ةفئاطلا : ليالا نم عيزملا (()

 فيمت وهو عيرملا (ل )و
 . ةلودلا دضع : حودملا باقلأ نم (م)

 غولب هلصأو قافخإلاو درلا : ءادكإلاو . مخشلا دلصلا رجحلا :

 الف ةيدكسلا غلب يأ رفاحلا ىدك أ لاقي . ةديدعلا ةميظعلا ةأ

 . شوبجلا ريمأ : حودمملا باقلأ نم (ه)
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 هاد ُنيدلأ

 او حالصإلاب

 00 ترج (©
 (ل) تابسارلا (:)
 هب كر اذإ ليسلا هاقث ام : هافلجلا (ه)
 | ىباحم رغصأ : ءابتلا ()

 (0) ... فرسرش
 (ل) هاغلإلا ال تيبأ ام اوكمت (م)



 هافطَو ٌةَمد ضْرَأْلا يف تْأَك ذأ دقق باحتا انُديَ
 ءامتلا ني دف نس نأ ىدأ

 هارت لناطت ةكاللإ

 5 يف لاط ب طلتأ "”اذإو

 ءاسأ نإ انس

 (لز ليت 0)
 . ءادرجلا ةبدجلا : هامكحملا (م)
 (م) و (ع) ...اذإف ©

 . ةعصمص نب صاع ينب نم نط : يدع (4)
 . بهذ : هب ىوثأ (ه)



 لوألا ءزجلا

 أ نوكيل --يسس 6 ع

 ءادثلأ يحن ىذتلاب كلم

 راندا الإ نامل ةيورم

 م
 ءازغ دم

 (م) نانحلا ()
 0 ك0
 (م)و (ع) مضأ ()

 (م)و (ع) نإف ()
 (م) تنقتسا ( ع) تنغتسا (5)

 (ل) ... ىدي نأ (0)

 . ءامللا يف جرب : ءازوجلاو . اهتوق تلكو اهنس مت يتلا ليخلا : يكاذلا (4)



 رصان ريمألا حدي 62 لاقو
 « ىلاعت هللا حر

 (م) و ( ع)ةلودلا رصان حدمي لا

 وه (4)
 :أ نب نسحلا ةلودلا رصان



 0س

 . اطلق الست

 (ل]) ... ًامزع هتتمضف ىدمل

 (ل) تعاذ (4)

 جالس لك : ةيذاللو . حالسلا كلا ةميظعلا : ءابهشلا ةبينكلا (0)
 . ديدحلا نم



 سوُيَحْنِإ ناويد

 هرابعلا ابآ ذأ سارتلا

 ءايلاب هاَنلأ فمكي هنأ
 هارالأو

 اود لع تاب "الو ٌيديب

 هانمألا نتؤأو والا *© ىاأ

 © وانو ناسخ حل ءالّولأ قذِص

 هاوّسب ْتَدَع اذإ َتنَأَو اون

 برعلا تاسرف نم رارض نب نيصح نب

 لوألا سيئرلاو ةصيبق وبأو

 « 188/١ قدزرفلاو يرج شئاه د

 ٠ برعلا ناسرف نم

 « ردك شئاقلاد

 دومع يف نيروكذلا نادمح ينب دادجأ دحأ "يدع ىل



 1 لوألا ءزجلا

 66 رو 0 امو ادنأ ةلالُع م افلا خيب

 ءارغّزلا نإ نم وانه
 «©ءاقتلملا وثب لع ُهَراحام

 هايم كا

 ءالأ دري ©عْبَسَع كاذال

 طتك ّآلإ

 ءاوإ ٍدْقَعَو ىدت 0

0 
 :ماكقا نإ (0)

 تنب : دنهو . هرأث هنم كردأ يأ ديز نب

 انه ءاقلطلا ينيب ديربو « ريثألا نبال

 (ل) ... مهضنب لازال (ه)

 (م) دني ()



 سوح نبا ناويد 3

 ٠٠ ةنس دودح يف يفوت يلغتلا ثرحلا نب نودمح نب نادمح سابعلا وأ وه (1)

 « ةلودلارصان دج وبأ وهو نادمح نب هللا دبع وه ءاجيملا 0 ,ادمح ونب بستني هيلإو

 شعب ءالو مث م1 ةنس ردتقلا هلزعو ؟وعةنس اهنامعأو لسوللا لب ينتكسلا ءالو

 «مالعألا» ١ موب ةنس لتقو لامعألا

 , رثك أ ءاظلاب هنكلل هظيك هيلع لقثو هحدف : ىمألا هضهب . ( ل) شعاب ()

 (ل) ءاديا (2)
 . نادمح ونب مهتم نيدللا بلغت ونب اهنم ةيناندعلا برعلا نم ةعيبر (:)
 (م) و (ع) ... ميشلل ىرأو (ه)



 لوألا ءزجلا

 اهوذص ناحل نم” نس! اَذَحأ

 ال الكل

 ْنَم وهف ََدامّسلا َراطقأ زا

 ٠ نيسحلا نب نسحلا نب نيسحلا يلع وبأ وهو
 قشمد ةرامإ يلو » را ةلودلا | يان

 م ء؟ريمأ نيتنس ككسفا هن
 « ًامزرتم رعم ىلإ

 ؛ جركام ناد



 هلا ةايح يناذلأ الو يناذا راحل

 رعدت الو ادنأ

 ًالْطف ىلا اذه

 م اسفنأ َكَنكَوُك 0

 « عا1//١ ديدحلا ينأ نال ةغالبلا جن

 (ل) ءابنألا نم ينأي ام راونأ



 لوألا ءزجلا

 ةلماجت وسلا ")ابكت

2 0 
 00 لاند انتم تارالا اك

 (دز اهكتدسعال ()
 (د) ةنن(9
 نميلا ندم مظعأ ءاعنصو .(ع) ه (م)* ياعتس يل عونصملا دمحم مل (ع)

 . اهف ةجوسنلا ةرخافلا با ءاعنص يف عونصلاب دارلاو . اهتبصقو

 ( ةزمحلا ةيفاق عبان )
 سوح نبا لاق: هصن ام يلماعلا ءابلل 191 ص لوكشكلا يف درو (؛)



 كانه اهئاونعو انه اهعضوم ع رخآ

 ينأ كللا ديدس لجألا

0( 
 ث ناك « كلما

 دثموي بلح بءاصو ؛ ري 3 . نك هنأ ناكلخ نبا ركذو

 ف كلل ديدس فاخ رمأ ىرجف ٠ سادرم نب حلاص نب رصن نب دومم كولا جان

 ماقأف راكمع نب كللا لالج ذئموي اهحاصو « ماعلا سلبارط ىلإ بلح نم جرخف ؛ هنم

 تاك بلح نم هجورخ نأ ٠١ ص ينالقلا نبال قشمد خيران ليذ يفو . هدنع

 اة كلم نم لوأ اذه دّكقم ن يلعو

 اهلزانف مورلا ديب ةعلقلا تناكو ء ذقنم ينب رسحي فورعلا رسجلا برقي ةعلقلا روا

 . 41/6 ةنس ليقو غالوب ةنس يفو :. نامألاب اهلاستو

 .طوطخم - ركاسع نبال ىق
 عرلوردرعرد
 .كللل ديدس ريمألاو » :



 اط لمت دقو
 نب يلع كلا

0 
 . مضتبم (ل) يفو

 (م) و (ع) دس ()

 (ل) نإو (+
 نير هح)
 « لجر : نوراق (5)

 . مظعلا اهشيرع
 كالوا ()



 سوُِيَح نبا ناويد

 ابكال د دخلا 0
 "اضع

 ا لإ ل هزنب

 © اس اذإ (باَثَو "*رخفلأ َةبلَح يف

 و مهقاف ًالاخ َساثلا فري نأ

 ابدألاَو َلقَمل 1

 (م) شماهيف نأىلع (ع) يف سمتو (م)

 ن ٠ )0(
 .ودمللا نأ كاذب دب

 ل 0
 ل) اتوافإ (0)
 كذب ريشي (1)



 لوألا ءزجلا

 تدمي نإَو هنم ًادبأ ىلعلأ مدن

 اا دامس امر نإ ام

 عماطتلا ى

2 

 1 ت1
 ل 0

 (د) ابرآاهريغ ىف متل ١(
 (ل) لك (؟
 2 (ل) ابغشقم (
 هانتبثا ام باوصلا لملو ( م) هيفتيو ( ع هيعنبو ( ل) هيغبتو (
 . انه هيلي يدا دعب (ل ) يف تيبلا اذه لحع()



 ا
 سوح نإ ناويد

 ابح ليزجلا ليس َنِإَوَن

 © اسولأو أل

 اني

 و ًاسراف ناك او

 (م) و (ع) هتعلس (0)

 ليزجلا ليسولو ترك جيهول ()

 . انههيلي يذلا دعب (ل) يف تيبلا اذه لع (؛)

 (ع) و (م) شماع عود (ل)

 بلح ىلإ سلبارط نم هبحص كلملا ه:دس نب رصن نأ ىلإ كلذب

 كلا ابظلا نم عيطقلا :
 . نيثالثلا



 ىدرو ةحمع انيس دف اثأك ©

 الَضَق المضاف أ اوَلَع الواط نإ

 نم نبل

 ابَجَو الاط لق ِن

 و (ل ابسن ًائاخ الإ (م)

 ( رصألا ةديرخ) ... تللح مو (+)

 (ل) ابقللا حممأ ()

 (رصقلا ةييرخ)

 (ع) كل
 (م)و (ع) ىرذو (0)

 نب دشرم ةمالس وبأ ريمألا وه (م)

 رو 4+ ةنس دلو«



00000 
 سويَح نإ ناويد

 ُيذاوكَلأ نوما ك

 «©ءئاقملا مَع نت
 ةيئاكلا ُ 000

 ءارعألا دحأ ينالكلا سادرم

 حلاص نب لامث همع توب
 دو# هيلع راغأت

 ناك حبب ةنا

 اذكه كانه اهناونعو انه م نع رخأتم ( ل ) يف ةديصقلا

 6 ديعب هثنهييو رصن نإ دوم 5-0-7

 (م)و (ع) امنع (0
 )0 هتلئأ اف ()

 احلا كيلع تنثأ
 < وم ص ةيبتق نبال ءارمثلاو رمشلا »



 تا
0 
 ار

3205 

 . هيلي يذلا دعب ( ل ) يف تيبلا اذه ل (م)



 حاص ملأ هل ْنَم دبر
0 7 

 يف هوطخ



 لوألا ءزجلا

 . خسانلا وبس نموهو (ل) ؟ بهالس قا
 بولت عمج : بهاللاو . قدتع هدرفم بئاجتلا : ليخلا نم قاتعلا (5)
 . هماظع تلاطو مظع ام ليخلا نم



 سوح نإ ناوبد

 .. تحبص نإو ( م ) يفو ١ بي

 رت عمج ردصلا ماظع
 شيبلا لص لاقي تكوص يأ د

 « ىدسلا امل تكلصو » هلوق يف

 موف تلهو اينس مت قلا ليخا يي اهتوق تلككو اهنس مت يتلا ليخلا :
 اهرئاوح راثآ بيراحلاب ابهش يتلا ياذلل راثآب ديريو . بارحم عمج براحمو
 . ضرألا ىلع

 : تقرمو . نيرحبلاب ًافرم وهو طخلا ىلإ ةبوب ,رلا : ةتطخلا (4)

 بلاعثلاو . رخآلا بناجلا نم جرخو ابق ذقت يأ ةب قرم لوقت ؛ تذفن

 بلامث (ل ) يفو . ناتسلا يق لخادلا

 مز



 ©ةيمنَم دابا تنل دل

 0 ردو الر

 سأنلا فذأ َكنِإَو

 (م) و (ع) ىرولا ءرك ام ماعنإلا نم بحت ()
 . حودممللا دادجأ نم بكو ةعيرو دادشو . رابخلا موقلا نم ةيصنلا ()

 « 525/١ ناكلخ نبال نايعألا تاو رظنا د
 ) باارغ (©)
 بقانلا )كك

 حودملا دادجأ نم ةيواعم نب ةعصمص (ه)

 (ل) ةعفد ىرذ (5)
 هونبو شيرق نم بلاغ نب يؤلو . .او هب بهذ : ءيشلإب ىولأ (؛)

 ريثك نولعإ
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 (عل و ( ع) ًارطاخ (ه)
 ةيانك» ةديدشلا ةميظعلا ةافصلا يهو رفحلا يف ةيدكلا غلب : ىدكأ )٠١(

 . عاطقتالاو زجعلا نع



 كاكا كرم ن١

 ليم لجر مسا ليقو « هينذ يف

 بحابشملا ران اولاق ىتح لثثا اب

 . قوفخلا وهو بيجولا نمة



 ©”ُيطاوأأ دامإلا ينو اب يدب

 ثقات رجلا لإ

 هئادتهأ دعب

 جلاص نب رصت نار تقال َكَدْنِعَو

 هكا ذعر نمو

 سالم َكِيَلَع وفْسَت ىمملا مين

 لالا كشس الت

 : ةساجلا ءارعشنم باهش نب سنخألا لاق ءتايبعم يشمت بطاوحلا ءامإلا (1)
 اهنأك ماعنلا "لوح اهب يثمن"



 ات (ل) يف ةديصقل
 (ع)و(م) -.:

 (ل) ثّلحو ()
 (ل) بلطم زع بلطم ايف ةيابص اهترداغ قوش ةبابص ()





 ْتَنَج نإ ُلصتتال لوصن َبرَو

 الك بر مي تلك ضيبلأ اذإ

 (م) و (ع) بلغأ يأرلا نعوأ ()
 (ل) الجب (0)
 ٠١ ج يرمحال راسبألاكلاسميفو . فرش, ل بج طعأيتراو اهالع : ةأبرلا بترا (ع)

 ف ( . . . ىعولا بغ ىتحا ام اذا ) : طوطخم
 . حودملا ةليق : "بلش



 .ةكح هماجال لمج : سرفلا"محأ (

 : لاقي نأ ىلوألا : هصن ٠١ ةحفسلا اهب تيبلا اقه دنع (ل) يف در

 بكوك حبصلا نع ى نين ردا كم نمل مارق
 .اهعانطصا تامركملا باضتقا (ع)

 ءتقلاخع هلعل (4)

 (م)و(ع) اوببس (ه)

 (م)5(ع)... ره نإو (5)
 . فيحصتوهو« اهقالخأ » ( م) و (ع) يفو . اهنبل لق يأ : اهفالخأ تدراح ()

 (م)و (ع) بلت سلا (م)
 ٠ نولوألا حودملا دادجأ يدعو بلغتو لئاوو ةعبر (ة)



 ةيئرقل رار ال ىليلا © قا 0 ةويباوس كيل تنتأك

0 

 يعسلا اهعشإو د

 (ل) يفو . دهجلاو

 أو ()
 انه (عز

(4) 2 
 )( ١



 )| العام هنع ربحي

 هوخأو . رع ةنسا ةكع

 (ع) ىجدلا (م)



 لصولل بحاص : نزاوه نم
 هتراهإ تما

 . هدج بّيسللو شاورق داو دّقلا (5)



 هو

 هلأك دوسملا لظ تدشنأ

 590 تلثإ هف يف دل همم يفَو ىذق ونْيَع فَ رقو هربظ ىلع

 هلتق يدإ

 نب لييجكو ,هحدم ن -



 كيلا قطصم

 يف ةديصقلا هذه ناونع درو (1)
 لا هلصو امل دبتؤلا

 يف كلذو مامإلا

 (د) غيم (0



0 
 0 عر



10 

 هو باهإ عج



 ل
 َّىَتَو من, لك ًاهودروم

 ةلمآ ّيهَو [

 ةلزيم تملأ اذ ©"

 ا ىإ كو

 '“سش ايئادعأ اصمق

 معكم
2 

 (لز ببملا ابنت 00
 (م)و(ع)» تعيق ()
 (مز ؟ كات نلف (0)

 ةبوذعو دربو

 (م)لإو (ع) دولا مع ()



 مود تع ع .٠ كا عااو
 اهنرق الك ودي لامفلا نسح

 بقن هنود ام يذلا هأض 0 21 6| 0

 م كا

 هيلشلا دانت

 .. ةيناندعلا برعلا نم



 . رسأو لتقب )4
 (لز تنكو (ه)

 (م) يبحطصت (1)
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 م ماوقألا يف ناك نِ دْجَلَأَو

 اًمداوجالا رزنتساف َتْدَجَو





 لاقو ) : يلي اك كانه اهئاونعو « انه هنع فلتخم (

 لداعلا نباعوجرو يتزشتلا ناكر

 يذلا لداملا كلملاب بقللا نالس
 هركسع عمناك ناسارخ ءاسأ ن

 ءارمألا رخآ ينالكلا سادرمم نب حلاص نب

 ةئس يفو . ًارصن هاخا ناكرتلا

 (م) نيد نيدلا (0)



 ع ءالظلا ايحتحم
7 

 1 ل سك



 سوّيَحنا ناويد 000

 (م)و ( ع) تاو (4)
 ( مز اهدامعأ ١)

 (م)؟اماكحأ (0)
 لوقك كلذوتئادلا ةءخأوء *ىط ةغل يف ةيادلا الق يهو ةبرأ عمج تر

 « ماجلو ةكرمط سأ
 برأ : لاق ءبرعلا ن

 ةملكلا تفحدتو . سبأ ال سنأ :



 (م)و( ع)امس ()
 (ل) ... سأبلا اوكرتيلف (©)

 .حودملا دادجأ نم بالك نب ركب يبأ نب هللا دبع نب بعكى لا بوسنم : يمك (4)

  انع هيلي يذلا دعب ( ل ) يف تيبلا اذه ناكم (ه)



 نإ ناد

 (012 اع ل ككاو (()
 (دراخإ 0
 (د)و (ع) عاج (0

 (م) و ( ع) تيعفؤلو (0



 وع 22 60:2 ع 1037 ر دك

 ا ا

 ايذك ذل

 ابشملا اهَدْنِع

 ِ باك ()
 الل عخينلا 8

 و (ع) انطاخل د )6

 0 ىدعأ نم (؛)

 (ل) اوعراقد (5)
 د(ع) نم تيبلا اذه (5)



 رظان

 ان هانت اذ ازل يعم

ََ 

 أ نشنألا َلاَطل “تو ربك .اهندارإ ْنَع لال فك لام نإ
 هلل انو كاسل

 اسكت باطل َرَع

 أام هودسي ْنَلَو ٌهاَدَع

 ديد ينألا نأ

 6 "الأ مات لب
 الط يذل َفاََْآ ِدْجَمل

 هلا (©)

 . انههيلي يا دعب (ل) يف تيبلا اذه درو (4)



 حطو +

 ”بايإ لقتسملا طيلخلال له :



 سوُقح نإ ناود

 نوئاسأ نم : ىلوألا بايكرلا . نا 1
 ألا باحسلا ةيناثلاو

 باهرذلاو : توسلا ديدشا
 . رازغلا راطمألا

 تيبلا اذه (م)



 ناعص قدتلا

 نانا ١

 (ل) ىسلا ()
 ًايابلإ ناكملاب بل (ه)

 (ك) يرألاو )١(



 سوقي نبا ناويد

 لاق سارشلا كل

 شماه يف (؟)
 . عطاوقلا ن

 هنكلو ثيل (0) 1
 0 هئارظن (4)

 (ل) ... هسأييف ()

 بانجو ءىطو بالك ()



 امك ءابزألا

 دع مالئإلب ذ

 تا 5

 بالك هاقللأ د
 99ةرابطم باب

 با نقلا

 5 فظل ران 0اراطسأ امل
 و 0 ا

 باَرح بورحلا دنع اهُراَرَشَو
 0 ول هك مانعا

 ل) يف
5 0 

 (ل) ... اورام
 لا ) ىرسلا ىلع

 رأ عمج : ىلوألا بارآ ()

( 
2( 
 ناني رع ناتليق 2. بابكتلاو ركب (*]
0 

( 
( 



 سوُكَح نا ناود

 بانر ىلا “ ”ضاوح ىلإ ُهلَو 6290 ةندتقأ نيح باحالا هيمن

 باه ا يناق نم ِهْيِلَعَو



 لَك ءلاشب

 رم باسنأ

 باد'الا تّرعَو نامّرلا بوت

 باح «©ةلادت الإ هاد

 سادرم نب حلاصل افلام ىلع



 ةناعح ءارثلا نود امو امرك

 بأ بتارتلأ نغأ ىلإ

 باونألا َكَننَبلأ ام قع

 (ل) ىدرلا نع )١(
 3ك نم نيد ل لع



 او ينالكلا سادرم نب حل

 (لز ناكولو (0)
 (ل) ًاسومش انلغ ()
 بارسلا (ه)

 ام ليخلا ةعامجج انه





 لو نع د
 وه : رماع ()

 ٍهاجلا يف مهتاداسو مهئارع
 بحاصو نعلا



 سويَحنإ ناوبد

 201 كنم هسا دل

 د ىدملا 7كم

 قشمد ةنيدم نانس رصاحو ٠ (416) ةنس ةلمرل
 3 او ترج )47١( ةنس يفو . (419) ةنس نا نيب ةناوحق'الا 3

 . ناسح مازهناو حلاص لن تلحتاو طاصو ناح نيبو

 «رورو ينألا اد



 ديب ديلا ىلع ور

 ) 2 كرشلا (4)

 كسول دع 5 ٍِ 0 ةكيرتلا (ه)



 وكلا تقكب للا ما 'بوطخلا ق رصف د يفك ف د © هيما

 بولا بوُيث تْلْفَو اييدح تاتداحلا ترامام َكآلؤلق

 2 6 كتبو انعم 6 هذ للف



 بحَستت اهلايذ

 أل



 دانك ةاذثلا هق



 1١ بتنا هلوقب (0)
 ,ءإل رهاظلا وه (م)

 (ي د سوم)
 نيبمطافلا ءافلخ نم هللا نيد زازعإل رهاظلا نب دعم هللب رصنتسلل وه (4)

 (ويم م
 (ل) بتعقم ريغ (ه)



 ْنِإف قاّرملا بَ
 ةظحلت تنك © فل تيس أَو

 7 كلذ لولا انه تعا

 رطخو ردق هل

 (ل) يف هدسبو (0)



 2 © عآم انقلأ َلأط

 ١ ولأ غولب َدْنَب دا 8

 انا م نر

 (م)و (عرتط ()
 و ( ع) 'ضيرلا يف (©
 ( ل اغاط (4)
 د (ه)



 ىلظلا 00 0

 َنيلاَمْلا َنوُد كَم

 بدتحلا دِلاَوْلأك ناَع اتتط

 ةكلمت ضرالا رع
7 1 

 د وؤك كشكش هكفأف- تنأ اودع

 تيقن نب رسل ناعم يف اه

 (ل) يلطصت ال (0)
 (م)و (عردج ()
 ةودلا فيس نادمح نباب ديربو . خسانلا وبس نب وهو (م) نادح (م)

 حف ذر همالغ اب 555 1 ريزسفلا
 غدا خيرات

 نم بلحلا ةدبز ) نيكتوجتب ةلودلا يب

 ) ميدعلا بلح

 ب كيلا دع 6
 (ل) نم طقاس ةديصقلا رخآ ىلا تيبلا اذه نم (ه)





 ابراز هيف تاّيبظلا

0 

 ل هنم يل تلم

 كاره 1201 تل





 رخآ اهف هئاكمو (م) و





 امم تا

 ةيلللا ايف رادع



 همم ذللا نامل يف َكَذ

 ماع كندي دوج ناك





 طمَو ضوقُم ةافعلا ن

 ٌبَهْذَمككلمتار مرالاف "يلابو نفئاطل تاع د

 يت كلر لا

 تحوم ةبوتملا ةمذ

 (م)زو (ع) كنم (ه)
 (ل) بذي نم اهئبخ نيب قح ()





 ر كح دم يغات

 ُيطقُم وُهَو ركلا رذصب ّىَول

 © لاقو

 أ مالا ا



(020 

 (ل) هتع (©)

 (لو متن ()
 (م) ؟هنم (ه)



 دعب اهتخود دق كلامث

 دلك نود تدراع د كت ترن

 اهءونظ أنع تذذ ذم تبذك دقل

 يناللا تاكتتفلا اذ

 : ةقكارمم ()
 ارق (0)
 (ل) بلاغ نزحلا الو بولغم ربصلا امو ( ")
 00 )ع
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 ”” اننإف َتْبَهَو امذ ىسالا اَنْبمَو



 لوألا ءزجلا

1 

 650 دوم نب رصن حري 21 لاقو

 سلا هبايغأام ككلُم تانآل





 هع الام ىرعاب ادت

 ”بونلا اهماظ ْنَعتَلَدَع د
000 
 2و ضوق رم لخبلا و”



 ابَدألا هفك نأ الإ حالا الإ

 (ل) بذتجي ... هبهاوم نم ()
 (م)و (ع) ؟ ثيبغلا (0)
 (د) اه ()
 (ل) ؟ءابملا (ه)



 لز م 0)
 اذه (0)
 (ل) آضقانم (©)
 (ل) ينتلساو (4)
 و تيبلا اذه (ه)
 (م) داحبألا ()





 باطلا ٌةريغك ينو

 تل



 باطخم ُهتْذذ بطخو يدر

 بابس ٌةاَدغ

7 

 لئاو (0)



 8 ( عر ادا 0
 (ل) ىقلي (0)
 ٠ ( طوطخع )٠١( ج . راصبألا كلاسم ) عوشخلاب (م)
 . دجسلا يفمامإلا ماقم : ةيناثابارحلاو . عاجشلا برحلا ديدشلا : بارحملا (4)
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 رخو مايخ هل تبرض دقو 0



 ةريقت لالا ةازاث تريك

 اتَح اهم ٌةامرلا يمت 90

 آل تيحسَزا
1 

 َوَق هب دوألا ”ئرتق

 (ل) اهباسع 6)
 (م)و (ع) اوماد (0)

 (ل) هتلباق نم (م)

 (ل) لفو (؛)



 سوّيَحَنا ناوبد ع

 اًماكر ” نكت آلا 0

 هلا هاه دا

 ىرولأ يف

 اها

 (د) ليال 0)
 (لو ام ةبشحت (0)
 (ل) ١ هوبس (0)
 باهرا (4)
 ) ل) هب (5)

 راطمألا

 ه1 س١ ج ماشلا ططخ رظنا د



 © ابار َناحَو بكلام َناح نإ
0 

 ايار فوُيشلا قو َلعْتَت
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 ا ىرل كج: يرئانرأ



 يقام لَكَ

 'اَرِعَو امماَجه كانه تناب

 ءاباو اهّروفَص يل ىفَو امل

 دادي ْتَلَطَم نأ دْمَب



 لوألا ءزجلا

 اييتم هللر اعلغ ىلا

 م نامشلا يف 00 [ك ناك نإ هنيم ناب يذلأ لوقلأ اَدبَح

 اقم كنع الو امام ؟9تئعابب دمت زك بولقلا يفام هبَتْن

 تَمدَع ىَوَه ىّتلاو لدسلاَو ناسشإلا نم َت بولقلا هيف

 : اذدكه كانه اهئاونعو



 ةقت دما كالاض

 'رولأ كر كاَرذِإ "” سس

 لا امد

 ًايلؤَم باط ْنَم ُدْرَح ألا م اق
 الار ملأ ثُم نأ رد

 ايو نا هي ايعُد |

 !ًوَمَت هنأ اهتاداع ةَئْزُم اََح

 (ل) نم طقاس تيبلا اذه )١(

 (م) و (ع) ىدملا كتبتر كاردإ سمتلت الف ()

 ا



 لوألا ءزجلا

7 - 0 
 (لز هانا (0)



 َسوّيَح نبا ناويد

 راسو م هك
 الأ 5 دنع تضفو ًاعوضخ

 انئتألا فقام

 اَيئاَح نمأْلأِب تذَقَتْسأ ام َلاَط دق

 اهتولا 26 ترمس ْنِإَو داو تنك 6ذلأ '”ُداحَأ َدُع اذ

 ابلق بئاونلا فْرَص لع ًابلقو شفت اسف َرخفلا تزحف تعمج

 اان لئاك شا ربع لإ اةظَد

 تكح ذك مام

5 

 )١( فئالحلا 0
 ) )0ةراغال عمتجم ليخلا نم ةءامج : "ب اعأ هلماو اذك

 ) )0.نويئاطحقلا مهو برعي يبو نويئاثدعلا ينب تمع يأ

 نيسحلا نب نسملا نب نيسحلا وهو

 ص( ١07(



 انج ه0 نالت ع

 نع د ءخأ ثأر

 ان[ سس اسس و

 (م) و (ع) ابنك تنجوأ 0)
 رضم يف هعم التق يلاعلا جاتو بر ناوخأ يلع ينأل ناك (؟)
 هالا نبا » ج50

 اهالكو . لبجلا رب دجلا ردقب (م) و (ع) يف (؛)
 . باوصلا وه انل ىءارت ام لملو فرحت

 ريبج نب بععأ (ه)

 (ل) آبرعم (5)

 (نز هحارلم ىلا(



 (ل)؛ كتافنس ()

 (نز اتت (0
 الق (م)

 هتلا هذه (()

 (85) ص (١)مقر ةيشاحلا رظنا (ه)
 نائسلا ةبج يف لخادلا حمرلا فرط وهو بلم عجج : بلاعتلا ()

 (ع) و (م)؟ هوتع (0

 (ل) ابتجاو سانلا نم ىلعأ نم كناكم



 اَنقلأ ةئسلأو تيد

 رم اسأك ناَمْدَّتلا اهي يلام

 امحنأ ةّنسآلاب

 تساَستام .اذإ

 ةيربمسملا



 بساح فلالا ف تلألا برس ٌدَراَِ

 تناك ال

#00 

 كما 1 تكل

 ويت نع يك ص
 ُبناَوَّذلأ يصايّصلا قانغأب ْتَدَالَو



 تداتم وهو قرشا :الو#

 ُااَحَملََو “© اًهُراَفْظَأ تتبع

 لابح نم لبح اهنأك محر ةبعش
 ىلإ كلذب ريشي (©) هتدوع مث #4 ةنس طلاص نب لامث همعل بلح نع دوم يلخت ىلإ

 لا نبال لماكلا رظنا .٠ 54 ةن

 دئاصلا ةفك (4) هتلابح
 ( هرافظأ ) اهلماو اذك (ه)



 كد مل 1

”. 

 | (؟) ةيولع هتدلاو يزعيو 20

 رد ُثداَوَح يوعا قم

 رتل بوطخل يف هاه ٌباَتيْلَو ٌمْوَلَأ بمد انااا كفرت طل ىف هلاك هزل عل

 .انه هنع فلتم (لز يف

 (5) ص (1) مقر ةيشاحلا رظنا ادم
 لقعأ نم تناك :

 . نيحصقأو ءاسنلا < 2 هز ميدملا نبال بلح حيرطت يلف بخ 2 1
 انلا عمطت (4)



 اباَسنألاَو 0 ا 1

 قرأ رك 31 0 001

 اًيِقاَسُي 1[ نأكسف

0 

 . و لاو )م

 )| نبال لماكلا » 1 00 0 عام ريفا باكو

 0 (مز و (عز ... كنت نإ (©)

 3 ادا (2)
 او لصوللا قيرط

 < توقايل ناهإبلا

 ) و (ع) ... ضرألا قئاوب (ه)



 اًياَيِإ لاوناأ بلاط هَل

 اًباَصْنَو ًاَدلاَوَو

 اًباَضتقأ تاَميكلاب

 اباَمْدأ وأ

 ديلا اوثراوت (ه)

 (دز اردق (0)



 لوألا ءزجلا

 اًباَرْسأْلاَو لكشألا هف تنق

 اًباسيلا فانت * رم َلئقيْفَأَو

 اناتككلا تسرك ٍدَقَو الغ ره ه1 فمن تلطخأ دَعَو رذعأ

 اناس لكادف ند 4 ثلا اذ سلا قعر

 اناا 11 لأ د رددلَو

 اًبانَملا ناسألأ َنَس



 اًباصؤألاو "© كون جان

 اًياطق  مامأأ لبسام هيد

 3 قذأَو ارضاح ينس

 يأن نأ لعجأ نأ يمنربَو

 بادي سا ال لام

 كك نار ال © لا



 كيمسو ًالولفم َكدَحَو اطباها كدَح َلاَر ال0:

 )١( يليأك كانه اهناوثعو انه هنع فلتخم ( ل )يف ةديصقلا هذه ناكم :

 حلاص نب دوم حدو ًاردب وم (

 نب رصن نب دوم باوصلاو اذك (؟)

 س )05(

 : ةلودلا لام ةكولمم ناك

 لعأ نيبو هني

 ىلع فاخي هلمج ام دنجلاو ىف

 دك لها قع

501 



 سوح نبا ناوبد

 9” باب محل باقئرلا بزرَسالإت دف قبب مركلا هن

 ايلا هنا كم امزال] تركت ٠ لئلع نم دولا طن

 كيلا نم يوحتاَمَوَدَعَو ُهَدْنُج هلو ىارغأ يذلا تْنَلَأ

 ابابحأ "9تقكفو ناوسن تلْمْرأَ

 (م) و (ع) تاو (©)
 (م)و ( عر تعبتاد ()

 (م)5(ع) يف (ه)
 . هزع يقينحلا

 الط شرعلا وذ ضرت ملا (5)



 لوألا ءزجلا

 : الإ لكلا كاند ترع

 ؟ابالَع َلاَر َالَو بولْمَم تلز الق ب لكلاب تلو

 ابان ثداَحْنِإ كلخلأ ح

 اَبَمَو لع نم

 املاصَو ارصنَو ًاسادرم دع نإُو

 ملو(عل
 عزو عزا اد



 سوُجَح نبا ناوبد

 َدلَأَو كالئألا كَم انَق

 مع الإ يه امَو

 قلخلا ةلبسلا ةأرلاو ةلبسلا شرألا
 اياد كس 0

 ( ل ) يفو ةجاحلا
 : اذكه كانه اهتاونعو انه هنع فلتخم ( ل ) يف ةديصقلا هذه لحم (4)

 « هحدم ًاضيأ لاقو ١)
 (2) ص (1) مقر ةيعاملا رظنا قشمد يلاو يربزدلا نيكتشونأ وه ()



 «» ايتام باقملأ
 اونلأ يلأ ةداملا نإ تدع

900 

 (ل) بكني (؛
 (م)و (ع) اوقرتفاام (ه

 0 لز داوجلا )0



 سوُيَح نإ *ح نا ناوبد

 نم لئاسول نم لئاسولا ٌعدْر ْنَم أ

 اك زك انلاط ةفطاَرَع

 وبعد امن تنبع : ثيح كادبع

 راع نإ ناشط ف



 ْبِرَيَقُم ننأْلاَو هن ْفْوَخْعَأَو

 اوُبَرَص ام ةامكلأ

 ”م نإ

 (ل) رهدلا كلذ نم ()
 ءرثن عج بترشلاو . ( ل) ”بثرشلا ال شويجلا لاقث (؟)

 نيئثالثلا ىلا نيريشلا نيب ام لبحلا

 (د) ... ةتنكو (0)



000 
 ةينيطنطسقلا جيلخ : جيلخلاب ديدب (م)

(0) 

 م لك ”بتمتحلا (0)

 + نطح ا ئغولا دون



 ف فو نم

 ام ةّوامم اَبأ

 ]أ ةمدلعأ كإ

 ىَدَم ما



 * انه هنغ فلتع (ل) يف ةدي

 جاافوأ ةديصقا نم اضن هلوأوإ

 اهنمو (ع)

 (ل) ليحل ()
 (م)؟ بحت (ه)

 (ل) ةبرا#ا
 (ع) ولأ 0



 بل مني ايانلا دج

 يلو 2 دا اهي ان تفاضإ

 حالا ينِحَيَس ”نأب اماع

 ٠ متقلاو تاريثلا نم ”نسلا : ببشللا )١(

 فيحصت وهو ( بسلا )

 لا كر الاذا (0)
 ةيكاطنأو بلح نيب اهب طيحت ةيالوو عناوم نوصح : مصاوعلا (م)

 تاولبلا مجعم » ٠ ةيكاطنأ اهنبم ءادلبلا ةيكاطنأ اهتبستو
 . هتفأع : يدورابلا تاراتخم يفو . ثالثلا ناويدلا عسن يف اذنك (:)

 (م)5 (ع)
 هس : يناسفلا ءارمسلا ينأ لوق لثم اذه (:)



 سوَُحَنِا ناوبد

 فك لَو ةلظآل ©

 أ ام ناد

 "بٌسحَدّيك نأ َخْنَملكَف

 284 00 5 ل

 ”نيمأ ءاسنلا ىلع لاجرلا يف اه آخأ ”غأ ءانلا ىلع«نئمأبال -

 ”توخيس ةرظنب<نأ تدب ال هدهج فكفمت نإو لاجرلا لك

 ةيرهافلا ين طرطغ نش نرو ب ع يرتزلا راو
 هرلا يدل نيبوسنم ( و ص * ج بغارلل ءابدألا تارضاحم ) يف نانيبلا

 .ًأطخ يناعمسلل نيبوسنم ؟ميه صب ج فرطتملا يف ادرو كرب

 . لظلاو ظيقلا يف ()

 (ل)امب نيل (0)

 ٠ مورلا دالب نم ةيطلم برق دلب

 . ( نادلبلا مجسم ) بتمحلاو



 ةساط شفلاو اعأ ارد رَر

 َىَدُه فيس مْوّنْلا لأ يعدد

 - م ةئلس ذم ةقالكلأ د ع

 | : موثلا رارغ 6

 ( ءابلا ةيفاق عيان )

 ٠ 457 ةنس يفوتلا قشمد يضاق يبيصنلا يلع نب دمحأ يف



 نب راكع نإ دمج نب هلا دبع بلاط انأ ةلودلا تيمأ يضاقلا يلب لاقو

 ةنس سلبارط «12يئاطلا فسوب ينأ نب ىبردإ نب هللا دبع نب نيسحلا

 يلاعلا اذ هدامعو كلل 259 لالج لجألا يضاق

 فتاح ء بلاط ينأ يخ

 نأ ىلا اب نيلقتسم رات ون

0 
 يل ءاثلا ةيفاق ىلع آضيا

 نب نيسحلا نب راكع نب دمح قا دن ةلودلا نيمأ لجألا يضاقلا

 تناكو هحور هللا سدق يناطلا فسوي ينأ نب سب « سديق

 عبرأ ةنس بجر نم فصنلا تبسلا ةلل ابحت هلا .اشلا سليارطب هتاقو
 اهدامعو ةلودلا لالج ماكحلا ديس لجألا زعألا يضاقلا يزعيو ةلاعبرأو نيتسو

 .أ يفص يلاعلا اذ



 هتاوعد نم عوُمْسَللاِب تي

 هتاوطس نم فاختو هُم

 هنالو زعَو هدصاق ْداَعَمَو

 هناج يف لكلاب كل

 هتامكو هتمكب كولكا ىن

 رقاب نب

 . مّصتعلاو أجلا

 فقوت ةمالع اهقوفو (ل) هنأ



 راب ا

 ام ّبغ ْدَمْمت كلا َلَالج ًارْبَم

 د. زاج كن 5 نري ل

 تا 7

 ويَألَر ْنَع ,حفّصلا يف بغار ْل
 روتسم هلبقاف



 ناز

 وددلا رصان مع نبا 217 يهاطلا ابأ وجهي لاقو ةلودلا رصان مع نبا 21> ىهاطلا نأ ١

 ِناَمَرلا ُّبْيَع تنأ رهاط نأ
9-0 

 ٍسوَطِل "لكم َنْيَل

0 

 ةجحرت هل دع

 « ةلودلا رصا

 (ل) نم ةطقاس ةثالثلا تايبألا هذه ()

 ؤشلا يف لثلا هب برضي : سيئكولم“ (م)

 سوتيح نإالاق ©
 ريخأ تالف ١ ب 18 تاقآ ريغاتقف سرالا لع 1

 ٌتاَقْوَأ نازْحالاَو

 ( طوطخع ) مر. ةق يداحلا ءزجلا ل



 سوُسيَح نبا ناويد

 ءاككإ ةعيفاق
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 60 اييدب لاقو

 دول !ارئلع دَك

 , عار نوبت

 1| اناس ا

 دع اوبرا لِي «اوإَو

 تاّعلا اُلْنَج



 ءزجلا

 لادلا# تيهفاق

 "ا
 عمت ةئس يق دوهع نب 290 قياس لئاضفلا أ كولملا زع حدعي 210 لاو

 اداقرلا

 ادابشلا ذأ رايك ظذ

 اداسفإ يل ُمَالَلَأ تاكن يح

 لع نإ ةركشا) 7

 )١( يف ةديسقلا هذه ناكم )

 1 (ةتلزانم ) هتلزنم

 . ٠ ةياعبراو نيتسو عست
 رصأ نب دوم نب قباس وه (0)

 (454) ةئس اهالوت بلح يف نيسادرلا
 .و عسنأ ةنس ) : لصألا يف (م)

 نآل كلذو ( ل ) يفاكءانتبثأام

 (ل) اداقر دابسلا نع انوضوع (؛)
 (ل)دجولا ةلع (ه)
 ( طوطنع ٠١ ج راسبألا كلاسم ) . . . انالكف ()



 سوَُح نبا ناوبد لي

 ادلشر' زك اوم يف ىلا د نم 12 الإ ينسي ا

 اداتقلا ” 1

 ادام ام ذم ْدَقَو اديب * اَنْولَب علا شع دب

 ادانبلا ْلَمَلَأ ئأت اك ترك ذآ انك ٌوألأ من منان

 2 ا 3 للي اَرَوَو

 اَه ْنَ دانتغأ انام مَ

 أ مك 2 اكبلأ َنفَرَع اَم

 0 ادا حم ال دوُرَو تن :

 اداَدّسلا هيف ُتْقَراك يأَر هنَع

 ادارثلأ قحثلا َرْيَغ 3 35
 دادو توئيظيو ذو ا 1 20 َّظ

 اددلطإلا همت آل داكرب
 اداّصْنإ هَئاَرَق "يف

 داورإلا )١(
 مكرلا (0)
 | هداؤق يل لهاج (0)



 لوألا ءزجلا

 ا
 ناَحللأ نع يت تنس

 كلم ةيفارن م ل

 اَعاَمَلُك دماج ُكْمَدل

 ولأ فلخم الك بلاي دعاز

 ألا تلاَتاَم مارا "ذيب
2 
 كالمأ

 ةقلاب .ةييَر تن

 "لآ هنود ترشكاك ل

 اس ْنَم سائلا َلَع اًهَراطقأ َدَس

 (م) و (ع) فلي الو ()
 (ل) اداعأ ام (0)

 (ل) .٠ مارغلا ديعبو (م)
 (م) ؟ لح ()
 بكو داتدش (ه)

 اذازو الإ لامككلا نا هد

 اداهولا "*”اولحو ىبرلا ىلعا لح ادام لأ 9 'رخرإ نك

 اداجو اوُنُضَو ىتغاو اْوَوَعَو

 ©©اداّدشلا

 ادام

 سادرم رم مهسن دومع رظن
 2 ص ١ ج ناكلخ نبال ناب



 سوُشحْن ناويد 14
 ق6 م 6

 اوالذ نم

 امماَوتل ام كولُم ْنِم

 الإ اًؤَرَج نإ سمع

 اداذج هامش

 . ةدعلاو ةردقلاو ديكلاو رييدتلا : لالا (م)
 060 هترصاع ا (4)

 ريجلا ةلودلا عت” (0)
 . ةدئابلا برعلا نم مثو دوه م دق يلهاج دج : داعو

 الإ

20( 

 ةيلهاجلا يف نميلاب ةيئاثلا ةي



 لوألا ءزجلا

 َراَبلأ َنْدَرَو وأ يرق ناك دبل َنْدَرَأ

 ةتيدم تلا ْدَقَل

 لأ ةعاط يف َسوُفْنلا َنوُأَد 20 د0

 يدل الم ذل نم

 اف ةدام ال ليلقلا ءالا : دا

 (ل) اداه وأ (0)

 يأ « رشلاو ريخلا يف برضي (هديلو ىداني ال رمأ اذه ) : مهلاثمأ نم (©)

 رجُر هيلع ىداني ال ءاغألا زعأ ىلا هدي ديلولا ىتح هب اولغتشا

 ل



3 

 ناشي نإ لالكلا دعب قرر

 اًصتخاف

 ادّللأ اوُدَمق لملأ "”فيرط ْنَع 3 1

 اداتعَو ٌهَدَع دْسلَتَأ

 قار نيف

 سادرم يب فم بلح كلم نم لوأ ينالكلا
 ()س(ف)
 ل
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 ©”ادادتع

 اداَدِتْمَأَو
 عنف ع ل ع 3

 اداّيغألا فرت ال © اًتذكف او

 اداَدْسْأْلا فلو

 ©اداَقبملا ُهْنَع تككف ناَءَوأد

 دانت كيتاَم ُدِيَع ْدَرْلَو

 . مهنع هللا يضر نايفس ينأ نإ

)0( 
 (ة0) نص (7) مقر ةيشاحلا رظنا .
06 

 ءاطعإلا : دافصإلا (م)



 ةرذإ دقتلا َلَرْجَأ ْنَم اَهاَمَت ْدَك

 هادُع نم اهْدَس لوُبَج ْنَع
 أ نأ ©”

 اذكه كانه اهمناونعو . انه هنع فلتخم (ل) يف ةديسقلا تس ناكم (

 « حلاص نب رصن نب دوم نب قباس حدع
 موي يف : هتسالخ ام  طوطقم - ميدملا نبال بالا ةدبز يف درو (ه)

 1( دخلا بلع كعانع ادوخع ني رست 20 ب نم لاقل ده
 ةدشتأف سوك نإا هيل

 لمجو ٠ زايد فلأ قباس هل قلطأف



 نم لَجْحلَم هاكف احا ا

 و (ل) اهتيد لخبلا ام (1)
 ثالثلا عسنلا يف ()
 ادمع انرجهيو ًاوهس انلساوب بكب يضقي (©)
 (دل) اك (©)
 :.. يلوايف (ه)



 (ل) نا (4)
 ء(م) و (عز ادبع ()



 لوألا ءوْلا

 اةنعا بشل 0

 نم هاَدْعَأْل دحي 00

 (م)و 0 ... تكلم الف 0 (
4 )0 
 (ل) ... دي نلو (0



 اجو يذلا لذعلا ىلإ افاضم

 ان اريكتسأ راح الو اهرست

 د 353 - 52 اَدْزُم مقوىدملا خا

 ادسالاَو باغلا لمحت اعارس هيلإ ات ل رّصلاىدان اذإ اليْخَو لاى

 ئءقتلا اهاسك بارع

 نليلات فوتستلا «نراند

 ِهْيَلَع ْتلَد ىرق ٌرك

 دقو اهدار اهءافطإ 60 ىني ام اذإ ٠99 نالح لك ا لمت ىنق 23

 (م)و( ع) ... عع 0)
 ( ل ) اًدوسا يدا ابنم ”شييال اهنايذأب ()

 (<2) ص (4) مقر ةيعاحلا رظنا (م)

 (م)و(عز نأخ

 (ل) ... ىتتبا اماذإ (م)



 (ل) ... رغثلا اذه (0)
 (ل) ىكطلاو (0)
 (ل) ادتعااف (م)

 عد س٠ جرلاغألا و



 سوشح نبا ناوبد

 عاب
 ادن هَل َنوُكَي نأ اله

 2 0 0 رز 0



 ةلودلا رق في بف



 (ل) تنمضتام ىلع ()
 ثمد يحاون يف اهنأ توقايل ادلبلا مجعم يف درو )00

 ىرقم ) : ةطوفلا ىلع ةطوحلا برض هتلاسر يف هلو, اهناكم يحلاصلا نولوط نبا نيعو
 دجسم اهب قاب نآلاو ٠ تاعاق عملا ابن ف تكردأ ٠ ةيحلاسلا يقرشش تبرخف ةيرق تناك
 يف دروو . رشاعلا ترقلا لعأ نم نولوط نباو ( اروث رهن ىلع اهنوحاط دنع ةنذأمو

 يقرش يعو : لاقف ىرقمعقوم ناهد ققح ( «؟؟ ص لع ع درك دش ذاتسألل قش
 فرعت تئتفام نوحاط كانهو ؛ ةيلامكلا ارو رهن ةفض ىلع
 دالب يفو؛ هعسو ةهرو لايف ليسلا هقتش ماه ليسم لك

 نس ركذ نم«
 ةيدوأ نم داو وهو هنيعب عضومو لرلا عطقنم

 ترئارك5 ١ رطسو. ناناللا معمم نظن
 يدبارطلاريثم نبا لوق نمآذخأ
 ريبلقف انامرط ارط

 « هددصإ نأ يذلا سويح نبا لوقكح ًاعم ىرقمو ارطس ءارعشلا
 : قشمدلا ةلقرعب فورم

 رورسو .ىادنلل اهب ةلزانم ارقمو ارل
 3 نواوط نبا اهركتي ملو ديعب نمز ذت رقم برق اهنأ كلذ نم ذخؤيو
 ناهد لاق ( ؟0م ص قشمد ةطوغ ) يف دروو . ةطوقلا ىلع ةطوحلا برضا
 و مصاع ةداحن قيرطلا اذه فرعيو ٠ بصقلا عماج بابل لباقملا قيرطلا يف

 لكو بيطخلا ةداج ةيلامثلا ةبجلاب هلباقي مث ٠ دادغب



 فدع هاّرملأ آنت

 يك ةلاولزلأ يدعوك (َداَرَو دوما انكم انانْيَك
 ١ هقبق نإلاطبتلا 7 اهفاعْسِإَو 0س ير ل و 8 2 ها

 ىضر نك. اذ طخس“'”اوروظنالا ا

 ديمو نذُم هدف اوركسات لَو

 يتتنالع ديما ليلا نمت

 بئارغتراسو تعاشدق و

 دلاله ()
 دصقلا (0)



 هقعمل نيه رطعيف َلْحَآلَو
 ا »هم نوعاو

 0 ل
 (ل ) همارم دجو دجو



 لوألا ءزجلا

 ا 10 ل

 نك يمئابأأ مدل

 ةليلك برطمل اذر ومن ت

 ْنَسلَكَب اهيف مأشلا © دامت داَرَح

 هدف تنال ت دبل تذش نو

 ناموا ىف ادا كنام

 ةعمحف ددؤس مييف قرد

 (دؤهز س(ه)رقر

 (م)س(ه)

 و (ع) ؟ ماثلا اذام (ه)

 (م) و (ع) انسب ()



 0 ا

 ا َنِإَو لق امأ َلَع

 لئاضقب اوُضَراعْرَم اولَصَف بق
 ات« اوُممَح نو اولاق اوُمحْفأاَذإ 0

 اتلأو ريمملا ىدل اسرع ةاقلَتو

 ةلراارك ذي'[كنيلا ف ْزَعحَءاَدإ فلاس رِْوْنَع سَأنلاىنأ كن

 (م) 9 (ع) اووحاجب ماركنلا اولط مهتأ ع ٠ )١(
 )د (ع) امد )0

 (ل) ودعت ... انغ ()
 (ل ) لئاشفب اورشاع نمت اوضقان #' (ه)

 (م) اوت امم نإو (0)
 ... اوداج اولزه نإو ()

 اولصانوأ اورخاف نإو (م)



 يضقنتَو يف

 سلا نع ىنمنأ اك ىنمأت ُهُتجَنْأ ام لطام دامتيناتس

 1 شلون[ وي تاكل

 دمر لوقا نكن أذإ لأ يفارق تتاكذ

 دْنج يل هو اهب © ابالغ تلزامو

 (ل) دج هتراقيال ()
 (ل) اب رفسع ... (0)
 (ل) تلذ الو (0)
 (ل) ديجلاوانأ (؛)

 (لزاه



 نب ©50 كوللل جانت حدمب 210 لاقو

 ١ امو كن َنَلَو

 ةولمألا ةنابلأ ٌطوُخ َكاَوسل

 ينإو مقل

 يأ اك هله اهناونعو ءانه هنع فلتخم (ل) يف ةديصقلا هنه ناك ()
 ( ةديدجلا ةنسلاب هينييو ملاص نب رصن نب (

 ةيشاحلا رظنا .٠ م رصن نب دوموه (0)

 مج) ص( متر





 وما َناهَو هب ريل

 دوبم كانه © يباملأ اهلفطلو
4 00 

 دومق (مانالاو اوماقو تدس

 م“ 0)
 ةمتع

 (ل) نيبسحلا وذ ()
 (م) ينال (0)



 (م) و (ع) دوش ()
 1س تيبلا اذه (؟)
 لإ رسنلا اهدحأل لاقي نارك : نارسثلا (م)

 (م)5(ع)٠ ١»)
 (م)د (ع) اف 0
 (م) در( ع) محمأو (0)
 مت : ًادودت ريعبلا تن ()
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 (ل) دوسحلا كريتف ()
 او ثالثا خسنلا يف اذك ()

 ٠ مالسلا هيلع ينلا حلاص



 ةروصقم مديلف َكَدَعَو تْرَصَقَو

 طاخرّصقو هب تفرتغأ "7 اذإَو





0( 
0 

)0( 

 الإ

 ادوتحلا َكلئاَم هرج

 اًديِلَج دالملا َلَع

 (ع) ص )١( مقر

 (طوطخع ١٠ج



 ا ناويد ذل

 رع م را سر ا
 اوس ايام

 89م الو و
 اًدوُجُو راَسَيل

 اديب ديزتلا © يفاَبْلاَو لاملل

 اذ م ةيركاكلا | ناعو انف

 روعذملا
 (ل) ةمم نم (ه)
 (ل) ... يغاطلاو (5)
 (ل ) اديعسو ىوهلا يف آيقشاكت ()
 : ادملا لخ (4)

 . هيلإ يعد اميف ةباجإلا عيرسلا «



 ن لوألا ءزجلا

 50 يوقُح نحن نأ نعاس تقام َدَيلَخ يرلكأ كتاو ةالَي
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 زورغم لحل دور ىحت

 نم دانز ىرَوَو تلكأ ,ن
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 (ل) اهديدج مامإلا (©)
 (ل) هب ()



 دال

 اوال
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 (م) و (ع) ًادوقع نرصب نإ .. (0)
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 حاير َكَتلْؤَصل تَنكَس



 ًداسإلاو دْعَولا يِدْريَو ي
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 اديلأ سلو رثقلا دي دَعَو



 يذه ْتَمِدَع الف
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 اا 4 معلا
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 ورد نرخ فاذا كوشك

 نس هرم و6 اق تكلي
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 (م) و (عز دلما هل ()
 (ل) ارسيألا (0)



 دل يعاستملا ؟ةيذام

 ام َلئاضق اننيغأل يدب

 .امإلا ةّدع كلا

 ىلا هذفنأ يذلا د'



 اريك الأ حاحتلا سدل اذإ ©” ىسن

 اىرملأ يهاَو رع ام ىدسملأ اد
0 

 ةدتبحلا رس

 1 الركود اللا

 اوت ()
 اذه دعب درو (9)

 (ل) بئاوتلاو (ه)

 (ل) رصت (5)

 اه لعلو .طقت الب سحن (م)و (ع) يفو . فيحت (ل) يف (0

 باوصلا



 هيليخ هلعأ اوتلأ كد ولو

 اًَدتغأَو كلدْخَو تاَركاوئَج لمَ
 م © ردت

2 

 (لز دعب مز

 (كواوبلس (4)
 عج : ىربلا (ه)
 (نر رصين(
 نب ناكح وه (0)

 (014) ص (0) مق
 (ل) كمزع م)



 (ل) نم طقاس تيبلا اذه )١(
 نم طقاس تيبلا اذهو. باوصلا وه ءانتبثأ ام لملو ( ارشيتسم ) لصألا يف (؟)

 (05(ع)
 ( ل )ارجمو انعم يداعألا بلط

 اوبجس ءيفا لع هلا اوبست نجلا رب



 نات كيفطصل ”تب

 60كذ ارك ا ,إ
0 

 ْنَم َداَمَك َنيلاّظلأ َظ تا

 كتحتنا دقت ( ل ) يفو ( تبختنا دقل ) هلماو اذك )١(

 مز( نم
 (ل) كابظ (م)

 (لز فرع مامام ()
 (ل) انرصع (ه)
 نيا ره )»0

 ”ةنس كلدع ضعب ترش دقلو (0)

 (م) و (عر كسب (م)

 (م) و (عر كفوغ ()

 (ل) تمشجو )٠١(



 م هب فرتعم قحلاَو

 11 رك الأو ٍدَْلَأَ

 ملأ بلط ال

 1 ركلايف بلص وىوق

 هنم تبانلاو « لبجلا
 تنألو (؛4)

 ضرابلا (ه)



 فكل

 حدمي 53 لاقو

 ذود الإ لذَعلأ له

 ا ل

 و رامدلأ



 رح د 0١
 - بلح خيرات نم بلحلا ةديز يف مسا نا لق (0)

 .أ يف دوم نب رصن دع ةبامبرأو نيتسو تا
 اولمجتو مهديع يف سانل

 2ك ةمانقا َقح اهركذف ”عو كاتستخ قاتل
 ركتم سائلا يف فورعلاو كدوجو :ريقق كيلإ ايدلاو

 دى دع اضكتلا ىغو





 ديم ةاجتلاب هنع دام الو

 دش + يف (©)

 هلملو (مز رم ()

 لصألا يف(ه)





 ةطبع كلهم لاخب

 مارك ذهنك

 اذه هدم

 هيداعأ هيف تعج

 . لثلا هدوجمب برضي يقاطلا متاحو . (م)

 . فيحصت وهو ( مدلا نب



 دوجلاو مادقإلاب تلغَأَو
3 0 

 م ةمعيذب مطل '[ تس لمَ

 | تتح ىلأْلا تمس

 (ةاله) ص( م ) مقر ةيشاحلا رظنا (م)
 (ل) ابكل

 (ل) ابتتع اذإ تالإ (؛)





1 2( 

 لع مذ هئاركلأ دْسأ

 ٠ فيحصت وهو « ”رفغلاو وفعلا ابي مل

 (كو اتت (م)

 (١؛5) ص (ه)

 مدارج أو: برنلا



 ردلا "7م 0
6 

 0 هع
 ريلا لضن ددؤس لك يف سانلا مار



 انها
8 3 

 1 ا ا قاقثلأ لْهأ ين *

 5 2 2 م22 مو غد هيف
 باخالو رتتم فاخ هواطعو 27 هيذ ””ىلاوت كِلَمَو

 رشدلاب ليق يمي ّلظ َنِإَو برع دوع ليق يحي ل اذ
 ل ص راع © لع

 0ةمَره

 أَو ةعيطقلا هئم ىدتلأ رَْل

 رمأ همم يف يطنلا نك َنَف



 (ل) ”رطفلا الو كانه ىحضألا

 ( لا ) هرعدلا كميأب ال



 ىلع قثمد رضم ىإت َدهَأَو
 ا

 01 !اهَكاَصٍضْوَرل[ىوحأك (ضيرق

 1 ءألأيف ءاوفأْل



 و مظل ابكر ْنَع

 ردك هلئاع لؤق نع َّلَج نإَو لعاف تنأ امدنع يلوقل سيل
 6 لع امي تدْسب اَمَو د كحاّيتاأل يرش َنِكَلَو

 (ل) ضافي ام )١(

 ماجلاو ىتتلا يظحو ()
 (ل) فاسوألا ىلع ()



 رصنتسلا باوصلاو خساتلا ومس نم

 زازعإل رهاظلا وه (م)



 ربع ايلطم هاَدر نب ارضع 1 أ 0
 ايلا هلا تيد ابث

 اررص رتاتج ©يف هلأ ةصانن

 01 لال را

 أ اذإ ىرشبلا ت اَقَر مث نافجألا يف َق

 الع اند ندخل لام نيل عونشل ْنْكَت

 ىلك َلاَحَتْسأَك داس انَداَرَأ ُهتِداَعْنَأ اهأ رمد

 ه الك

 ١ ارسقا ()

 (كل) ... نوكي الف (0)

 (م) و (ع) هاج نم (©
 (لر ثدح لإ ()



220 

 (0) مخ ()



 آَرتَو اًذإ راو هَدْنَع

 ل د تقار أ اف

 اذإَو هنارين

 ' لكيف دير



 لوألا ءزجلا

 ارْثَم امو قالأ تيواما تق

 اذ َمراَصلأ تنكف © هيلَعى



 رس

 ودلع دَواَمَق

 05 (ع
 (م) 0 (ع) هزرحت تنأ ام ىرولا
 (ل) مليألا

( 3 
 لا نيلطت

 (م)و ( ع)اجب طيغالام مالا تنإع (ل) اهب





 ناورم نب دمحأ ةلودلا

 لادلاو ةلمبلا نيسلا رسكحب
 وهو ماعد ثالث



 باخسلا اهلع (0)
 اهراذ ولو (ع)
 (م) د (ع) اع ©
 (لز اهودب (ه)
 (م) د (ع) ممتجتتب (0)





 (م)و (ع) متيم (؛)

 (م) و (ع) فيك (ه)
 (م) و ( ع) ةيكلاىدحإب مامو ا ل



 لاح اهؤتق الآ

 ب

 (لإ ... قولا نيثم )١(
 (م)و ( ع) يف اميترت فلتخع هدعب تايبأ ةسخحو تيبلا اذه ( ل) عفان (؟)

0006 
 (ع) رشم يف ()



 كأي

 نأ 2
 أ مححأ د3

 © 'شلأ اذه مال

 لاو تيبلا اتهو (ل) قلخلا هب (ه)

 (م)و (ع) ... ركفن انسلف ()





 (م) و (ع) رمملا يدامت يف ()
 2 وهو (ل) ؟ ح

 انه نم (م)

 يدانأ (4)
 ؟ داوتجلا (0)



 ةيعاحلا رظنا (؟)
 ,ءاسلا غليلق ()

 لالا



 00 قويهأن "ل "لذَملَأَل

 ُر ةَحامّسلَأَو ةءاجعلا يف كأ

 العم ةبيتكحلا يف قالت تحد

 « انقلا ديز 1
 ىدنلا بك 0 7



 هنال
 00 ا 7

 2 مران هلع َنابأَو هدممو هيلع

 عيوبو (م»8) ةنس داو يمطافلا ةفيلخلا هلل
 هس مالا نب هللا نب وه : يلعو . (411) ةنس ليتغاو (مم) ةنس



 ديف 0 كان

 الو هلام هير نع سم

 ١١ اهدا مم ءباَعم



 نودع اذإ تريبل يَ

 لبق يغرم .تاتسملاب ؟”لازاع

 يلع مبأَو رة 2ك

 ىرّولأ هب تْوَلَع فرش نع ”داحام

 ©" وب لك َلَبت ىلع



 (لز جماع (م)
 (لز مي (؛)

 (م) تفد ()
 (لز هيلع ()





 ) ىقلأ نم (4)

 ) العر لس (0)



 نال

 "1 يدانأ دق ١ امو ىِدحأ

 ازكتأ اتاَدَم َندلَو © وع اء

 كلمت َلاَوَن يحدم اعد 'يكَلَو

 ” " امامها ْتْدَج

 اصيالاَو عا ا 9 اراصنألاو عامنألا الع ام

 "* اراسي ٌراسيْلأَو الا ين

 راه نيلم

 رك رولا

 او( عراف (0)
 (ل) اهقورعم (©)

 ةعبرألا تايألاو



 مئادن هلئاضق

 ْتَمَج اع تامداملأ ٌتْمَرَج ْدَق

 لانس« ثوم اهدعاو يرحم

0010 
 هي نصو عا هحو

 اقتل هللا از كن

 نب بك 0)

 هدمملا لمانأ ثالث اهب دارلل ه : هصن ام (ل ) شماه ىلع درو )ع

 هصت ام (ل) شماه ىلع د
 (ل) هدمت نيح لخفلاب هد



 اراثع فاخت ال

 اراوطأ ىرولا َقَلَخ نم َناحْبس



 هروثد دعب "ماشلا اذه ترو

 ر 0 2تاردلا © مدت

 تيبلا اذه زجع ( ل ) نم طققس )١(

 مو



 ع راطصللا تك ارا



 اهيفءارلا ةيفاق نم ةديصق ر اللا

 ءاطلاو ىلع هل دجوي مو : هسن ام

 « رمش ءاظلاو

 نورزخ ()
 ريثألا نبال لماكلا

 ساكرملا (م)

 . محللاو قوقدلا

 دعا
 رسما



 يلب ا كانه اهئاونعو انه هنع فلتخم (ل) يق ةديصقلا هذه ناكم )١(
 ًاشيأ لاقو »

 ةيشاحلا رظنا (0)

 (ل) ةيرماعلا (م)

 ىلع اهنم لقنو

 (ل) ؟ ىقن )2

 (م)و (ع) ... يع ول ()

 (14/ع ناكلخ نبا) كلاصو (0)



 : 1 تلاطك نإ

 يف علا تبلط دقتو 6(
 لسا 2 0

 . عالو ةملم لثم ةميلل
 فرشلا ةورذ يف (©)

 زألا 45
 + فيحصا وهو . عبتللا يقام (ع) و (ع), يو .. لظلا



 1 هناكف

 أب لووستلا نق
 ال ءالكلا هلإ ا >< َتْدَعُم أاَمَو َتكَلَسَدَقتَو

 مسح قيرطلا نع ؟0كليلدلأ َداَع ©1راّدح همم ىرولأ َداَع

 ممّن ميني عانس بهذ :
 يعدملا وق نالطإ ةحوموق هق َمصْوَأ *مْوَقْل *قحت اَذِإَ

 )١( هيل يذلا دسب (م) و (ع) يف تيبلا اذه ناكم .



 © ا 8

 قبلا تطال اراب
7 6 

 لموم لكرشحلا يفادع ْمكَلَو

 عيا نب 0

 (مد (عزدب ©
 بع لو (4)



 ماركشلا ثمداتأ انت
00 

 رطاخ "7يرمعل تلم

 لج تئاكلاو نانحلا ند

 اريك دع نس نرتو تشد نإ



 لوألا ءزجلا

 بذلك © تيفل الإ *ٌمواَجَرَك

 (ل) فاغ نا ()
 0 قرت ندد 00
 در هلي (0)
 ني دو مدع سيلا لقوو دلا هذه ناونع (4)

 . (م5) ص (1) مقر ةيشاحلا رظنا





 ؟/ ةمومسم ١(

 م) و (ع) لظيو ()
 (م)5(ع)

 ) )ع
 بالك نب يمت يرهغلاب ديرب (ه)

 : ىعاشلا لاق اهراطقأ نم ةكب

 عبي ناك يستلم انوبأ



 مقرت فحاَصَمل

 . مب ةنس يف اهنع هلا يف
 هنع هللا يضر بلاط ينأ





00 
 ىرولا نب اهرادك

 00 ةاطْملأَو فاص دولا

 مرت الاخ

 عزام اف سل سوت َنَجْدَك

 ْعَرْصَم طش دب 58 لا

 عرج هاَرأ امَو نامزلأ َلوُط

(0 
 ) تاراتخع ) مامإلا (م)

 ( يدورابلا تاراتخم ) ًامراوص (؛)

 (م) و (ع) يدتعت ال ()
 (م)و (ع) هليحو ©)
 (ل) عرجي هارأ امو رابتلا لول ؟ هذوذأ رورحلاو زحوي ميألاو ()



0 

 امنا اكيأ ةناكاررر

 اه الع ضنا انعم ناك

 نويعلا ىشخت ناعلَو

 ” يدغتو اهب داق ادن

 "لف هئتياعام اهتاع ْلَه

 ا

 0 عت ()

 20 لها(
 ( يدورابلا تاراتخع )ونت (<)

 (ل) عمت ()
 (ل) ؛ بيغلا (ه)

 تيثأ ام لعأو ( يدبتو ) ثالثلا عسنلا يف (5)

 (ل) يف درت مل هدمب ةثالثو تيبلا اذه (,)



 ًانَهَو

 اََكاَع ضاير اًهآلْعأب

 راضزلل يكل

 كآلفألا ّْجَمَو

 دل نون
 (م)و (ع 0

 (ل) علطت (©)
 (ل) ؟ عبطو (:)

 (م)و (ع) يبت (0)



 و (ع) تامزألب ()
 م

 + .ناوم (0)

 .ينكلا ورم نا

 مالم ةنس

 مم ام هلْهَأ يف

 ما اعلا َكُكَلْمَو |



 مسج اًشأب طنب *[ نان

 يعدار مولا اَلَواَم

 يعزاو ٌتيشلأ الو يناَدْعَأ رساع

 لاقو » : كانه اهناونعو ءانه هنع فاتخم



 )وسر () ٠
 ,أ الو كيدلع (0)

 ال 0

 ١ رس (4)
 ىلع (ل) يف تيبللا اذه در م (ه)

 (م) و (ع)+ نم (0)
 (ل) نوكي ()



 نمت ضرعَو

 0 رمت نأ دوج هيمسوو

 لاؤسلا لبق امنأ اه

 كم ممل طنب ركتا
 ْنَاَتغَأ دل راف نأ

 عئاقولا (ه)
 (ل) نع (5)
 3 دوم وه (0)
 (م)و (ع) ناكف (0)
 همأ (5)

 )٠١( لسكرلا :



 مماط ةلذب ال رضفخ لالدإب ليزج وجر ْنَم هيقآلي

 ْتلْخَو هل



 (م) اورثكتسا امو )١(
 . فيحصت وهو . عماوجو (م) و (ع) يفو . عابضلا : عماوخلا (؟)
 (م) و (ع) حاخألف (0)
 (م) نم طقس تيبا اذه (؛)
 (قدأ) هلماو انك (ه)

 (م)و (ع) داع )
 (ل) مهتمشغ (7)



 اهيل

 د١ تسسأ دقل

 نوص يف َنايْشلأ اوُدَلَخ و

00 

 تالت "لفتنيأ

 ىلا بلف قيسلأ ُلْهَأ َكءاَرَو

 كاد دع ةَماَقإ

 علاتم ()

 (د) هع 0

 هثال اهب رخفي قدزرفلا ناكو .



 مِظاَقْلأ ”ْتاَمئاَر يدا ٌناَسَح
5 

 اهنابي طارقل تداك تدعنأ اذ

 هل شرع ملأ بيقع اهدعنأو يأ هداوب هيلو 20) هحدمب © لاق

 هلإلا ففاطلأ ُهنءاَج اعْرَوَت داّبملأ 1

 (م)و (ع) تنع 0) ٠
 (م) و (ع) عفاعب مكيلإ يلي الو مسيع (0)

)0001 
 (ل) تاقاد ()
 ضيا لاقو » : كانه اهئاوتعو انه هنع فلتم ( ل ) يق ةديصقلا هذه لح (ه)

 نيتنثا ةنس يف هل ضرع ملأ بيقع وصتم ينأ ءدلوب هينهي ريمأ يأ ) هحدمي

 « ةياعبرأو نيثالثو
 . يري هزانلا نيكتشونأ شويجلا ريمأ ىلا عجار ريمضلا (:)



 لوألا ءزجلا

1 

 راتب ةدليا تقرت ع
 ةزابع ترقلا ف ف نإ ام

 انت برم نيننإلا يتم نإ

 ادع ْدَقَلَف رف, تإ نام

 (م) و (ع) تفلختسا ()
) 1 

 (مزاد (عرااع ©
 (م) و (ع) هيتس ()

 (م) و (ع) ؟ اهمامأ ءيجخ ىح "تبكرق ول (ه)



 مهيد
 هذآلا هل ْتلَمَك يذل ل

 20 ماَوَم ىلإ ب وللا امو

 - نم ينس ُةلْصاَرَم تع

 فاش يالا ”سنكيف وكس

 هعانمر لبق ُكولْألا هل تير

 امُدوُمس كتنلب اراد

  (م) تسأت ()
 (م)و (ع) بك()
 ع) اءزعزتي نأ ... هب تعيد (©)

 (ملو (عزامق (0
 )م( و )عز ءاتسلا )ه١

 (م)و (عل نع 2 )

 ىعبأ ناك ذإ

 انقنُم امش ءادعألا قس دقت

 امُوَرُم نامل فْرَص نم َق

 ايش هب كل

 ا ل
 امد نم ةَوْمَد هلأ

 انننلمسم هب 050 7

 امس امو هآلَملَأ يف عاسو ْر

 اصر © ءانتلأ هل ٌردَت



 لوألا ءزجلا

 ادب ُدَقَو لَو انك ىتح

 اوَُعَْأ بوئرُلأيف َكلاَسمافَر 6

 ِعَفاَدُم ع سل يف موك

 هاشم اللا كرطاَشُي مو

 (د) ك ()
 (د) ابهر (0
 (ل) اهب زتتأ (م)
 . تاوصألاو هبللا : ىعاولا (؛)

 (م) و (ع) ؟ دذاتلا (6)



 سوّجح ئا ناويد انه

 نإ 0
 قرت

 ايما هَل تظفح ذك كا

 "ادي ال يذلا فرشلا كب مبلق

 يرتم اهراطأ ىف تيتكمم

 امض «كماقتت أف وَ ْنِم ل رم 0



 ةلودلا
 ناوخألا



 6م

 منع م لع

١ 

 ةعيخم كاوا انضتنم  مأزا نم

 «» خرز ىادنأو هفك ياو

 (م)و (ع) فأ ©

 (ل) نوتلا (؛)

 (م) و (ع) ها (ه)

 (م)و (ع) نت ل )
 احلا دهصلاو (ل) 8

 ةيواع

 (م) يف الو (ع



 عاملا كداَت نإ ام

 ةماقإ 29 ٌداَشلَأَو َةَداَص تاك

 انلثت ابمدانت آلا

 هلا الذع الزلم تلح

 طم يرماعل ٍةايحلا يف ام ىغَولأ تاف ْنَم لْوَق ُدَمُكْأَواْوََو

 اخ ةريصبلا بولت 1 0

 ىدرلأَو يفا9قأأ اي

 (م) و (ع) راثشلاو (0)
 (د) ءيغ (0)
 ) هلاثم ام (ل) شماه ىلع (؛)

 (م)و (ع) مف (ه)

 (م) و (ع) ىف 0)



 دئَنَع داسنفلا ىلإ

 ّرّصااب ةمارعلا ن

 ( يدورايلا تاراتع) 5



 هب ه3 قائولأ َدَح

 ائأَ ادب "ركب
2 

 ىغواأ ىدل ةايكلأ سرق ينو

 ىلا تطلاخ نيح مدع وُيِبَد

 انَقلأ تَعَرْشأت ابكلاسم قاض

 آل كنح رابثلا قرع نأ ََس

 الع ْدَقَو ٌوُدَمْلا لك نم هامتَو

 يف ىّدع هب تمر اذ

 و (ع) دلكختي ()

 (ل) ءيرجلا (0)

 (,) و (عر جب ام ()



 سوَُّح نإا ناوبد م 00

 َلاَرام نم كب ماسلا ”يض الفك

 امم م ار نابآ دقو

 ةمدولجم انقلأ ال مص ام

 الع نراوتلأ ملح لع ترم

 (م) و (ع) ... يفي ام فيك وأ ()
 (154) ص (1) مقر ةيعاحلا رظنا . بانجوتب (؟)
 .يئاطلا ناكح نبا وه ًآبءالغ نأ مالكلا قايس نم رهظيو ( ل ) 3 6

 (614) ص (؟) مقر ةيشاحلا رظنا . يفاطل جر ن

 .فيحصت وهو (م)
 ( رخانلا ) باوصااو فيحصت اهالكو . رجانحلا 7 1 ٍ



 لوألا ءزجلا

 مظلا ضيب ىوس السر ذخ

 ّح زفملا

 عورم ةاَدَنلا ملام َكاَيِلَق

 سَ كوتش *

 راع
 (م) و (عرابتم ()

 (لز لني (0)



 يح راتفألا مفارق .انفات كلك ة قا ليف عَ

 رولا لاقاملك ادع ©



 سوم مسلك د جل انولط قاذك

 همؤت حابرلأ كيراحم 'آ دم



 سوَُح نبا ناوبد انام

 ارنب 0كم ال َكْرَْعَو دن ةيطنثِل يوحت ام مَنكَو هما خو زكري نرخ مي تلو ع اع دك

 هو نأ فؤخلأ َدِبِدَع َتلَحَأ

 انّئيد نْيَماَمإلا فيس اي تكَراَدَ

 (راسبألا كلاس ) و (ل) كفن

 (م) ؟ اهطتأد (0)
 (ل) ىكبأ ام (م)

 (ل) يناعلا عجب ف (؛)

 (م) و (ع) ةبذبم (ه)
 (م) و (عر اه م)

 (ل) يغبا (0)



 ا

 (م)و(ع)ف

)0( 
 (ل) ىعت

 تفكيحت اهلملو (ل)؟ تبت (0)
 (ل) ..- ىغب ام نميف كرمأل ()



 ةفاسلأ

 اميل :نسل 2 طم

 امدخأ فْؤوَخلل

 امَدَصَن ىوُضَر نءراق ول بئاوت ًاعراقمامدق نّدلأ نود تاز امو

 اهتم رشلاك ©نيّدلأ اذه ماعد 'رتتا[و نامّطلأ قوس ابل تق

 اّضَتَت نأ 'ىوتلأ كلت تنمأ اك

 (ل) يف درب مل هلك تيبلاو « مود: هلو( مز و ( ع)يفاذك (0)

 (ل) عرشلا اذه (©)
 كم نأ ربظألاو اذك (4)

 (م) تعكوط ()

 (*نمأتو ) و ( 'نمأت 'ل ) نوت



 هئاولع نع َرْهَدلأ فك ممل اَذإ

 ةَيلُم َكْنَرَع ال يراثع َتْلَكأ

 َلَّرَت *[و هادتبأ قاتذإب تذجو

 5 نيفاعلا تنبأ اَنَلَو

 ئوطلأ ال كلظب يِباَدْمِإ َهَواَنَ

 باع" يف صدمت أَو

 عسا دك

 | يلط اك

0) 
 |او ٠ ءابس

 (ع) دبق ()

 (ل) نم (0



 )١( ام اذإ #
 (ل) ةيزجملا ()
 (د) امتع اف (0)
 (ل) يللا كول (4)
 ور ابيع يقس ( ع) ؟ يناثلا (ه)



 يلي اك كانه اهناوثعو ٠ انه هنع فلتخم ( ل ) يف ةديصقلا هذه لحم )6(

 دمعإبأ نيدلسلا ثايغ نيكل دحوألا نيدلل رصانلا لجألا يزولا حدمي ًآشيأ لاقو ٠
 «اهدّدِج راد ءانب ركذيو يروزابلا

 (14) نس () مقر ةيشاحلا رظنا ()
 (ل) ماركلا (©)
 ىلا

 :أ ام باوصلاو فيرحت وهو (ل) آسام (م) و ( ع) ًافئاع (ه)

 (لو ديعبلا بف ()



 امضأَك َكاَدَن ىلدات ْدَقَل ْنَطَو

 امام راو أك ب رطل“

 ظفاح ؛ دسف

 "حماك ُدَعاَج َتْعَدََو انّيَط ا



 لوألا ءنجلا

 دلة كر كفك ْْيَع ينافك ْدَقْلك

 © توا لاثآ كلم هكلم نع قاضأ َدَكَو كاد ٌزومنأ

 اعرتم يضوحَو ىوحأ اهب يي

00 
 ذإ نا 1 قارفلا مح 6مْؤ

 نامّيلأ

 امجْرَأ نأ هلؤس ى

 (دو اسوأ (0)
 (د) دم ()
 (ل) مترش ام ()
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 سوح نإ ناويد

 تنك تاز

 (د) اهتبنأ 0)
 (م)و (ع) ان (
 . هع ةنس يفوت نايبلا يف لثكل هب برش بيطخ + لئاو نابكحسش (م)

 ناك ماشلا يف ناكمغ كولم رخآ مهألا نب ةكبج وه
 . ديشرلا ءارعش نم ياشلا عجغأو



 ىتضأ ذإ َنوُبمْلأ مونلأ ب
 كاس يف" يملأاب "”ىر

 هدلاو نع بوثي ناك يرإ
 < ه4 ص رسيم نبال رمد را كلذ ريغو ةرازولاو ةاضقلا ءا

 (ل) ؟ ىدرلا (0)
 (د) مب (0)
 (ل) لغقلاو ()

 (ل) دهلا زوم (ه)

 (ل) راهلا يتب ام ()
 (ل) اهسب يتدجت م ()



 يتلا ©) ةسفح ينأ نب ناورم ةديسق

 (مل) ص (ع) مقر ة
 (ممه) ص (ع) مقر ةيعاحلا

 ينابيشلا هلا دبع نب ةدئاز نب نعم ديلولا

 ةلفاح ةمجرت هلو ٠6١ ةنس ناتسجس ىلع ولاو وهو ةليغ
 . 1و نسا م ج ناكل نال ناعألا تايفو يف

 ١ : اهلوأ تايبأ نم تيبلا انه (1) 93
 امج هرج يداوغلا ةشاتنتس مريقل الوقو نامت ىلع الأ
 , ةساجلا تايبأ نميهو ةصفح ينأ نب ناورمل ّتسيلو يدسألا ريطم نب نيسحلا يكو
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 يح 01 ا

 ا
 ةعوقو ىجرت َناك

 ر ىف أ تاك هلاغ ارْهَد نأ َّلَع

 مادن ىدان الاط ْدَقَو

 دال
 + مهر نع اوءفاد ْوَو

 فولألا# قالو

 حي "زق ةافملأ ضب ُهَنَظ لبق

 اكييد

 (ل) لالا نم ()
 اذنك (0)
 دا ام (م)

 (ل) فوثأ يف الو ( ع) رفوأألا يف الو (4)



 رك ًريعل 3

 0 0 : لَو
 7 دن

 بلح يلا لاق ةدل 5 ع )0 (



 لوألا ءزجلا

 امن كاؤسلأ © عود

 "الأ ثقل

 ني

 ( ةيعاملا يف ٠١" سس ينالفلا ن

 6 6 هاقك
 (م) د (ع) لخبا (6)
 )5 (ع) نع 0)
 (ل) انما (0



 ايف نيئانلا ميَعَر

 انت ةطيسلا لكلا د

 اننا كف

 اًبلَتَت ندا

60 

 كامري الإ هلل
 (66ج راسبألا كلاسم )

 (ل) مسلاف (0)
 :أ ممخلا اذهب دارلل لما ()

 (ل) هب هلجاع (؛)
 ناك نكلو بلح حلاص نب لامث هالو يمكلا رباح نب ةفيلخ وه )

 يرب ةزكدلا عم ءاوه
 ( « ه4 و 88 نس ١ ج ميدلا نال بلح عيرات نم ملا ةدبز )

 (م) و (ع) انتل ... ص (0)



 لوألا ءزجلا

 أ اوناط اوُرَتلف اَذِإ
 [ مام اهيا اويل إو 2 لا 2

 دو
 ةم بولثلاك (لق ©” قلاعَو

 ١ ناكام ٌدَرام هيأ ًالَْلَو

 (ل) ةفلخ (0)

 (م) و (ع) فلاح (0)
 (ل) ... باغامو (؛)



 الي

 ِوَتَتَو اهرابظإ يف
 امَتلَب نك يدّلأ اَماَنْمَم

 يشن رقاق يدم ذيل

 (ل) داع (0)
 (ل) امهم كي مل هيف ًاقيرط دج )0

 (ل) ... آبمق ىوح (©)
 (ل) ةرغو (4)
 ملا باتو (0)

 . هدلاو رصنو

 (ل) انام ()

 يف اذك (/)



 احلا رظنا (م)
 « عدي لقو هلملو اذك (؛)

 « ىعي و هلعلو اذك (ه)



 سوح نبا ناوبد

 اممت ْنَمَو ئأَر نم ىوتسأ

 امتَسْناَل مَتَأ دؤطب امي

 + قونلا نم دوُحَملاو . همطخ : ريعبلا مَن ()

 . فيحصت وهو ( هنامز نم ) : لصألا يف ()

 (مزاع ©







 لسكر عولا نم فاق قررا هقدد ىلع هللا اذه نم عبط
 يرتلتف هلدد قعد ٠ ددسنم أماقرا لمت ةئس شع يم

 ٠ ويسلستم أماقرأا لمت يسن ةرثع سم فاق

 ًاناقرأ لمكتب نسم فرو ىف ةئسث فلأ عيطو




